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Proměny

ROČNÍK 8., ČÍSLO 1., LEDEN 1971

Společnost pro vědy a umění, jejímž mluvčím je tento náš čtvrtletník,
uspořádala v listopadu minulého roku v New Yorku svůj pátý sjezd. Byla to příležitost slavnostní - vzpomínali jsme spíše živého díla než výročí
úmrtí Jana Amose Komenského - a v duchu jeho odkazu jsme nastoupili
zároveň do nové práce.
SVU dokázala znovu, že soustřeďuje živé síly nejen českého a slovenského exilu, ale veškerého československého
živlu v zahraničí, což je
obec mnohem širší a významnější. Neúnavná práce Komenského,
její
ethos i praktický dosah, a působení T. G. Masaryka, (zvláště v zahraničí!) jsou pro nás i dnes velkým zdrojem inspirace, velkým
příkladem.
Komenský, který snil o "království božím", nespustil nikdy se zřetele
osud svého národa v někdejším pozemském Království českém. Masaryk
člověk už naprosto moderní, empirický, duch zvídavý a pozitivistický,
vyjádřil svůj cíl lapidární zkratkou o "demokracii pravé, založené na
lásce a úctě k bližnímu", o demokracii, jež má být
"uskutečňováním
božího řádu na zemi'.
V naší historii národní i v dějinách vzdělanosti obecné,
neexistuje
patrně větších vzorů nad odkaz obou. těchto velkých Moravanů. Jsou
nám dnes příkladem především tím, jak dovedli přemáhat a přeměňovat nejedno zlo a protivenství, nejedno spiknutí osudu, nejednu negaci
v klad; jak dovedli zapomínat na své zájmy osobní, a myslit a pracovat
pro lepší budoucnost svého národa i světa. Komenský by byl mohl sotva
vykonat tak jedinečné osvětové dílo národní i mezinárodní v jiném prostředí než právě v exilu.
Sledujeme-li osudy Komenského-exulanta,
nalezneme podobenství a
obdoby až zarážející. Jak na př. neporovnat jeho touhu po moravské
vlasti, k níž se přiblížil fyzicky takřka na dosah, s naší touhou? Té Velikonoční neděle r. 1648, Komenský kázal svým věrným ve slovenské
Skalici, kde se zastavil na cestě do tehdejší Transylvanie. Jak neporovnat jeho pocity a myšlenky s našimi nadějemi toho "Českého
jara
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1968" Některé výroky a písemné projevy Komenského, staré více než
třista let, k nám hovoří i dnes řečí nesmírně naléhavou. ("Takováť
tedy
církví i škol ve vlasti naší záhuba, kterouž jsme před očima viděli, že
naše jest nad tím bolest i naděje, že přece někdy milosrdenství boží k
nám se zase vrátí" . . . )
A připomeňme si také Masarykův exil. - Když se rozhodl odejít r.
1914 za hranice, neodcházel jako profesionální revolucionář, s úmyslem
za každou cenu rozbít Rakousko-Uhersko,
ale uvažoval především o
mravních principech a cílech. Takové zásady - nikoli touha po moci nebo po odvetě - přiměly nakonec Masaryka i k osvobozovací akci politické.
Zamyslíme-li se nad lidskými osudy a pozemskými cestami obou těchto našich velkých exulantů, nemůžeme si neklást otázku, kolikrát asi i
oni zapochybovali nebo poklesli na mysli. Dnešní osud rodné vlasti se
podobá v mnohém osudu Čech po Bílé Hoře. Masarykův exil byl nepoměrně kratší než exil náš, protože konstelace politických sil byla za prvé
světové války českému osudu mnohem příznivější než kdykoli předtím i
potom. Ale oba tito vyhnanci byli ovládáni stejným příkazem a cílem
mravním. Oba - usilujíce o "Království, jež není s tohoto světa", se snažili budovat řád boží na zemi.
Je jedním z hlavních úkolů naší SVU i "Proměn", soustřeďovat a
posilovat podobné snahy a cíle, jež řídily myšlenky i činy
Komenského
a Masaryka. Čtrnáct set členů naší Společnosti, představuje morální a
intelektuální sílu, s níž možno počítat. V úsilí o rozvíjení velkého odkazu
Komenského i Masarykova, mohou nalézt společný cíl všichni demokraticky smýšlející Češi, Slováci i Podkarpatští Rusíni v zahraničí, bez ohledu na datum příchodu do svobodného světa. Sotva která jiná organizace
než právě SVU jim může poskytnout širší základnu tvůrčí práce.
"Proměny" budou i nadále věrným zrcadlem našeho společného úsilí, pojítkem všech našich živých sil v zahraničí. Snažíce se budovat svobodnou duchovní vlast bez hranic, nehodláme ani na okamžik zapomínat na vlast, kterou "v srdci nosíme" a kterou - podle velkého vlastence
i kosmopolity Jana Kollára, "nelze biti ani krásti".
Náš čtvrtletník, který vstupuje do svého osmého ročníku s novou redakční radou, vzpomíná při této příležitosti velké, obětavé práce svého
zakladatele, dr. Ladislava Radimského, který jej vedl u vědomí všeho,
co jsem chtěl těmito řádky
připomenout.
Budeme i nadále pracovat ve stejném duchu a zveme ke spolupráci
všechny, kdož s námi souhlasí.
Jiří Škvor
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Stati a úvahy

"THE BRAVE N E W W O R L D " PŘICHÁZÍ
Vlastislav
I.

Chalupa

"Otázka česká je otázkou náboženskou."

(T. G. Masaryk)

Národ je posloupnost generací a kontinuita kultury. Pro Čechy a
Slováky je dnes obojí ohroženo. Posloupnost generací - samo fysické
pokračování národa - je ohroženo přerušením kontinuity národní kultury. Tam, kde národní kultura nedává příslušníkům národa odpověď
na otázku "proč žít?", život národa ochabuje a uhasíná i po stránce
ryze tělesné: národ ve svém složení stárne a svým počtem vymírá. V
takové situaci jsme dnes.
Ke skutečnosti, že každý český a slovenský národ nemá dnes odpovědi na otázku po smyslu své existence, nedošlo přirozeně. Tento stav
byl navozen uměle, zvenku imputovanou totalitní mašinérií, která nejen zastavila rozvíjení definicí smyslu národní existence, ke kterým se
dopracovaly dávné i nedávné národní generace, ale odřízla národ í od
pramenů, z kterých by při formulaci svého poslání mohl čerpat. Ale
protože národ je kontinuita kultury, každá úvaha o národní budoucnosti se k těmto pramenům musí vracet.
Tyto prameny - dávné i nejnovější - s vzácnou jednomyslností dávají stejnou odpověď: Úkol českého a slovenského národa není mocenský
ani politický - je ideový a duchovní. Vedoucí postavy národních dějin
jednoznačně ukládají národu ve světě úkol prorocký - ne ve smyslu
předvídání budoucností, ale v pravém toho slova smyslu, jako "mluvčích božích". Český a slovenský národ, dle své kulturní tradice, byl a
má být v Evropě a ve světě vykladačem, hlasatelem a uskutečňovatelem
vůle boží. Hus, Komenský i Masaryk si jsou v 'tomto bodě naprosto zajedno. Národní tradice tuto funkci zpřesňuje a zužuje: ne jakékoliv
uvažování o Bohu a jeho výsledky jsou českým a slovenským národním úkolem: jeho úkolem je být vykladačem, hlasatelem a uskutečňovatelem nauky Ježíšovy. Husité v XIV. století nazvali svůj národ "božími bojovníky"; Komenský v XVII. století se naň obracel jako na národ
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"posvěcený v Bohu" a v X X . století Masaryk svým lakonickým způsobem uzavřel velkou studii o národní budoucnosti slovy: "Ježíš, ne
César - toť odkaz našich dějin."
V jakém směru a jakým způsobem může dnes český a slovenský národ plnit svou "prorockou" funkci?
Dynamika křesťanství od prvopočátku probíhá mezi dvěma póly, které Ježíš naznačil v kázání na Hoře. Jeden pól je jeho výzva k dokonalosti: "Buďte i vy dokonalí, jakož i Otec váš nebeský dokonalý jest."
"Prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, . . . těsná
jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu." Druhý pól pak tvoří Ježíšova předpověď že nezmizí pokusy předstírat věrnost jeho učení a
přitom je rozmělňovat a zplošťovat tak, aby nemuselo být dodržováno
ve své velikosti a absolutnosti; budou interpretovat jeho nekompromisní
příkazy tak, aby lidem umožnily kompromis s jejich sobeckými zájmy,
kompromis, který Ježíš odmítl slovy o nemožnosti sloužit dvěma pánům. Všechny takové pokusy Ježíš předem rozhodně zavrhl. "Ne každý,
kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo
činí vůle otce mého, kterýž v nebesích jest. Mnozíť mi dějí v onen den:
Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém
ďáblů nevymítali, a v tvém jménu jsme divů mnohých nečinili? A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé
nepravosti."
Křesťanská mravnost a křesťanský život nejsou možné bez sebekázně a sebevlády, které však nejsou samoúčelem, nýbrž cestou vyjádření
lásky k člověku, jako prostředku vyjádření lásky 'k Bohu. Antický ideál
vyžadoval podřízení lidských pudů rozumu. Křesťanský ideál žádá nadto, aby rozum přijal za svůj cíl hodnoty, stanovené Ježíšem a přesahující daleko lidskou přirozenost. Nestačí nedopouštět se zla, třeba činit
dobro; nestačí nekrást, třeba dávat ze svého; nestačí odplácet dobro
dobrem, třeba překonávat dobrem zlo; nestačí nezabíjet, třeba položit
život za druhé; nestačí milovat přátele, třeba milovat i nepřítele; nestačí být spravedlivý, třeba být milosrdný. Uskutečnění křesťanství lidmi má své stupně; jen málo je těch, kdo dosáhnou "svatosti", t.j. shody
mezi vlastním životem a Ježíšovým učením. Ale každý z Ježíšových následovatelů je povinen ve svém úsilí stále pokračovat, i když to vyžaduje zápas nejen s vlastní slabostí, ale i překonání nejbližšího okolí a
tlaku celé společnosti. Těm, kdo měří měřítky hmotného úspěchu a
společenského postupu, je počínání Ježíšova následovníka nepochopitelné, bláhové nebo pohoršlivé, a reagují na ně posměchem, pohrdáním nebo útlakem. Ježíšův následovník však nesmí ustoupit ani tlaku
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vlastní rodiny. Ježíš praví: "Jde-li kdo ke mně, a nemá-li v nenávisti
otce svého, i ženy, i dětí, i bratří, i sester, ano i té duše své, nemůže
býti mým učedlníkem." A o tlaku společnosti předpověděl: "Vydávati
vás budou do sněmů a ve školách svých budou vás bičovali. Ano i před
vladaře i před krále vedeni budete pro mne . . . vydáť pak bratr bratra
na smrt, i otec syna, a povstanouť dítky proti rodičům, a zmordují je.
A budete v nenávisti všem pro jméno mé." (Překlad Bible kralické.)
Ježíšovo přikázání lásky zahrnuje tudíž svou absolutností i prvek
přísnosti, přísnosti vůči sobě i vůči zlu v jiných. Podržet nebo opustit
tento prvek přísnosti - toto dilema tvoří dynamiku křesťanských dějin
a je ústřední otázkou i dnešního křesťanství. Tendence zploštit Ježíšovo
učení v rituál a rutinu na jedné straně a reinterpretovat jeho příkazy v
situační etiku a výhradní právo jednotlivcova svědomí na definování
dobra a zla na druhé straně vynořují se zejména v údobích, kdy lidská
společnost prochází strukturálními změnami, provázenými novými myšlenkovými proudy, ideami a ideologiemi. I v dnešní reakci křesťanů
na viditelné i rodící se změny lidské společnosti jsou tyto tendence viditelný.
II.

Sexuální revoluce a revoluce

byrokratů.

Tři nejsilnější pudy každého živoucího tvora jsou sebezachování,
hlad a sex. Vytvoření průmyslové civilizace odstranilo z denního života
průměrného člověka strach o život a hlad, ale ukojení pudu pohlavního
zůstalo nadále podstatně omezeno. Odstranění všech překážek, které
mu stojí v cestě, se tak dostalo do popředí a stalo téměř ústředním tématem moderní civilizace, v rozsahu, který dosahuje nebo překonává
vše, čeho v tomto ohledu dosáhla civilisace antická.
První překážkou, která byla odstraněna, bylo omezení ve volbě partnera. Nejen byla legalisována výměna manželského partnera rozvodem,
ale společenský nesouhlas s mimomanželským stykem muže a ženy, byl
nahražen positivním souhlasem. Stejně bylo odstraněno přirozené spojení pohlavního styku s prokreací druhu. Různé prostředky, zabraňující
oplodnění mechanicky, chemicky či operačně, které byly zakazovány
zákonem nebo odsuzovány společenskými normami, jsou nejen tolerovány, ale mnohde doporučovány jako služba společnosti, nebo lidem
vnucovány tlakem hospodářským či propagačním se strany státu. Dalším krokem pak je odstranění zákonných i společenských překážek
usmrcení nenarozeného plodu; v některých zemích počet potratů převyšuje počet porodů.
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V takovémto prostředí přestává být láska citovým vztahem se silným
prvkem nesobeckosti a sebeobětování a je redukována na erotický prožitek, za účelem sebeuspokojení. Hloubka citu je nahražována erotickou
technikou, která se stává stále náročnější a složitější. Skupinový sex
mládeže se stává normou, o které přináší veřejné sdělovací prostředky
kladně vyznívající slovní i obrázkové reportáže. Soukromé kluby pro
vzbuzování a usnadňování erotiky se stávají bezostyšnou částí života.
Manželské páry se sdružují ze účelem výměny manželských partnerů.
Roste vzájemná erotická manipulace mezi příslušníky stejného pohlaví
a dosahuje veřejného uznání jako rovnoprávného výrazu lidského pohlavního pudu.
Ústřední místo erotiky v moderní civilizaci se obráží v umění i masových sdělovacích prostředcích a v obsahu a zaměření současné literatury, divadla, filmu, malířství i sochařství. Mohutná, živelná a bezohledná vlna lidského úsilí po ukojení hladu, je v zemích a vrstvách,
které tuto otázku zhruba vyřešily, vystřídávána neméně mohutnou, živelnou a bezohlednou vlnou úsilí po neomezeném ukojení pohlavního
pudu, která drtí, smetává a přetváří normy a instituce dnešní civilisace,
podle svého obrazu. Právem se označuje toto období za období 'sexuální revoluce".
Sexuální revoluce dokončuje rozklad tradiční soustavy kulturních
hodnot a institucí západní civilizace, který nabyl dramatického spádu
I. světovou válkou. Jednotlivé tyto hodnoty a instituce zůstávají svým
způsobem zachovány, ale ztratily svou souvislost, své vzájemné vztahy,
a vzájemné napětí mezi nimi je v X X . století ještě zvyšováno rychlostí
technického pokroku, jehož důsledky společnost nedovede assimilovat.
Dosud byl každý pokus o vytvoření nové kulturní a civilizační rovnováhy současného století, zvrácen důsledky 'technického rozvoje ještě dříve, než měl možnost se konsolidovat. Společnost jako soustava hodnot a
institucí však nemůže zaniknout, protože životy stamilionů lidí jsou
na jejím udržení odvislé a konsolidaci si vynutí. Jako nositel této konsolidace se vynořila moderní státní a organisační byrokracie, jejíž moc
stále roste v každé technologicky pokročilé společnosti, bez ohledu na
hospodářskou a politickou formu, protože je pro fungování takovéto
společnosti životně potřebná. Rostoucí složitost moderní společnosti si
vynucuje určitou míru plánování a řízení, které je příliš odborné a
technické, než aby mohlo být účinně kontrolováno občanstvem. Proto
je byrokracie, která je nepotradatelným nositelem plánování a řízení,
potenciálně nekontrolovatelnou a ne odpovědnou. Růstu její moci napomáhá její přirozená tendence usnadnit si svůj plánovací a řídící
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úkol tím, že pod svou kontrolu zahrnuje další a další, dosud nekontrolované oblasti, protože každá nekontrolovaná oblast je nepředvídatelným a rušivým prvkem v byrokratickém plánování. V demokratických
státech je dnes už byrokracie téměř neporazitelná a její členové nedotknutelní. Ve státech nedemokratických pak vytlačila i rozhodování nejen obyvatelstvo, ale i členstvo vládnoucích stran. Byrokracie všech
států však mají určité společné zájmy, které dávají vznik jakési nepsané, ale reálné internacionále byrokratů jako nositelky nové společenské
revoluce.
Funkcí a historickým ospravedlněním této revoluce, která soustřeďuje svrchovanou moc v rukou byrokratického aparátu, je konsolidace a
stabilisace civilisace, potřením odstředivých a výbušných sil, které ji
narušují. Prvním prostředkem k tomuto cíli je zpomalení a usměrnění
technologického pokroku: technologické změny se provádějí podle plánu v rozsahu a v oborech, které určuje byrokracie. Tam, kde by působily "rušivě", jsou znemožněny. Důsledkem je stabilisace společnosti,
ze cenu zúžení a zpomalení technologického pokroku, které má za následek omezení růstu potravin a spotřébitelné energie. Proto druhou
oblastí, na kterou se byrokracie zaměřuje, je vývoj populace: populace
se má řídit plány, a ne naopak. I v demokratických státech, na př. v
USA, vykonává byrokracie nátlak na nemajetné třídy obyvatelstva, aby
omezily počet dětí, místo aby se snažila jim opatřit živobytí. Konsolidační vliv byrokracie pak zasahuje i oblast literatury a výtvarného umění, kde celkově podporuje umění spíše dekoračního a konvenčního stylu, a omezuje směry radikální a innovační.
Vedle plánování počtu a činnosti obyvatelstva, které "řídí", byrokracie směřuje i k ovlivňování jeho genetického složení. První, celíkem
neuvědomělé, pokusy v tomto směru podnikly totalitní státy německý a
sovětský. N'acřsmus se pokoušel dosáhnout větší "jednomyslnosti" obyvatelstva vyhubením Židů, sterilisací cikánů a homosexuálů, likvidací
ťhoromyslných, potlačováním Slovanů a protěžováním "nordického"
typu člověka. V SSSR masové vyřazení nekonformních složek společnosti, zejména inteligence, z normálního života a z prokreačního procesu popravami, žalářováním a přemisťováním, postupně oslabuje v
genetické základně národů SSSR ty složky, které vedou k nekonformismu: originalitu, obrazotvornost, neodvislost, odvahu, hrdost, pevnost
charakteru. Státní byrokracie moderního státu má v rukou mnohé nepřímé možnosti manipulace s genetickým složením obyvatelstva: je celkem snadné odradit ty, kdo se v byrokraticky plánované a řízené společnosti projevují jako rušivé, "antisociální" "živly", od toho, aby měli
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děti: omezením výdělečných možností, omezením životního prostoru
(bydlení), častým překládáním s místa na místo, omezením přístupu ke
vzdělání dětem. Další nástroje ovlivňování nebo přímo určování genetického složení obyvatelstva vycházejí z vědeckých laboratoří: povolování dětí podle genetické struktury rodičů; umělé oplodňování žen
geneticky "cennými" příslušníky národa; obměňování genetické povahy rodičů nebo dětí pomocí ozařování a drog. Některé z těchto metod znějí dnes jako fantasie; ale před čtvrt stoletím zněla stejně fantasticky možnost úředně prováděného přerušení těhotenství nebo existence pilulek proti těhotenství. Cílem těchto opatření je vytvoření stabilní, snad i statické společnosti, složené z geneticky "ochočeného" obyvatelstva, jehož všechny složky by požívaly dobrodiní osobního a hospodářského zabezpečení i pohodlí a jehož "divocí", antisociální jednotlivci by byli eliminováni.
III.

Svatost těla a posvátnost

života.

Nárok moderního člověka na všestrannou sexuální volnost i jeho
ideál pohodlného a zabezpečeného života je neslučitelný s Ježíšovým
učením, a v rozporu se základní křesťanskou koncepcí člověka jakožto
tvora "k obrazu Božímu". Boží mandát, aby člověk "vládl všemu stvoření", se vztahuje nejen na vnější svět, ale i na přírodní síly v člověku
samém: člověk musí obojí zvládnout a přetvořit v souladu s Božím plánem. Ovládání a přetváření pudů je v tomto lidském zápase prvním a
hlavním bojištěm.
Křesťanství přijímá tělesnou lásku jako dar Stvořitele, jako jeho
opatření, plnící podvojný účel předání života a naplnění vztahu mezi
mužem a ženou. Tento Boží plán uskutečňuje člověk v manželství, které
je ťhápáno jako trvalé spojení muže a ženy, s cílem plodit a vychovávat děti. Mistr Jan Hus v Postile vykládá křesťanskou nauku o styku
muže a ženy v manželství takto: "Věz, že manželé čtverým způsobem
v .skutku se poznávají: nejprve přímo pro plod, . . . tehdy Bohu se líbí
a mají odplatu . . . Po druhé poznávají se manželé pro výstrahu od
hříchu, tak že bojí se manžel, aby tíže nepadl smilstvím, i dopustí
se . . . Po třetí dopouštějí se z poslušenství zákona, platíce dluh, jako
velí vs. Pavel, řka: Muž plať dluh ženě, a žena muži, proto že muž již
sám nemá v moci těla svého, neb již žena nemá v moci své toliko 'těla . . . Pak po čtvrté, poznávají se, . . . když hojíc se žena, aby muž
jinde nehledal, chtíc ho v manželství zachovati, i tím spíše se s ním
pozná; též učiní-li on tak, boje se, aby bujná žena jinde nehledala.
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Toto poznání sluje laskavé, to jest proto, že z lásky pochází. Pak páté
poznávají se manželé z velké chlípnosti, a tak hřeší smrtelně." Masaryk
v rozhovorech se svými žáky byl ještě striktnější - doporučoval jedině
první z Husových "způsobů poznávání". Moderní katolická doktrína
sice manželům podobná omezení neukládá, ale přece trvá bezpodmínečně na tom, že "cesta k početí nového života musí vždy zůstat otevřena",
t.j. zavrhuje všechny antikoncepční praktiky jakkoliv provozované.
Manželství tudíž není pro křesťanství nábožensky dovolenou cestou k
snadnějšímu životu, nýbrž je cestou k svatosti prostřednictvím vzájemné lásky a pokory, sebekázně, odříkání a sebeobětování mezi manžely,
ale zejména v zájmu díla, které konají pro Boha: plození a výchova dětí. Hospodářská nebo sociální nemožnost mít děti, nemůže být záminkou k obcházení mravní přísnosti křesťanství: omezit počet dětí lze jen
zdrženlivostí, a i pak jsou manželé povinni přísně zkoumat, je-li nemožnost skutečně nemožností nebo jen pohodlností vlastní nebo přípravou pohodlné budoucnosti pro děti. Jen tak se stávají manželé účastníky tvořivého díla Božího a tato jejich účast nachází výrazu ve svátostné
povaze manželství.
Erotika, která se stává ústředním bodem moderní civilisace, tedy
není ve světle křesťanství kladnou hodnotou, a tím méně něčím, nač
má člověk přirozené právo; naopak, je příčinou "uvržení do ohně věčného" podle Ježíšových slov: "Slyšeli jste, že řečeno jest od starých:
Nezcizoložíš. Ale jáť pravím vám: Každý, kdož by hleděl na ženu
ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém. Jestliže pak oko tvé
pravé horší tě, vylupiž je a vrz od sebe; neboť jest užitečnější tobě,
aby zahynul jeden úd tvůj, nežli by celé tělo tvé uvrženo bylo do ohně
pekelného. A pakli ruka tvá pravá horší tě, utniž ji a vrz od sebe; neboť užitečnější jest tobě, aby zahynul jeden úd tvůj, nežli by všecko
tělo tvé uvrženo bylo do pekelného ohně." Mistr Jan Hus pak konstatuje, že "celý člověk v hovadnost v tu dobu bývá pohřížen, a tak zapomíná Pána Boha".
Tak, jak se erotika dostávala do popředí moderní civilisace, tak i
křesťanství tříbilo své zásadní stanovisko k různým aspektům této otázky. V podstatě se v něm objevily dva směry: jeden, který se přizpůsobuje duchu doby, druhý, který oživuje Ježíšovu nadlidskou opravdovost v aplikaci na nové poměry a názory. V tomto směru je třeba uvést
setrvání katolické a pravoslavné církve na nerozlučitelnosti manželství;
katolické odsouzení antikoncepčních prostředků, zákaz potratů, zákaz
dobrovolné i nucené sterilisace a konečně zákaz pilulek, vyvolávajících
neplodnost.
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Tento názor křesťanství na funkci a místo sexuálních vztahů, je úzce
spojen s přímo žárlivým názorem křesťanství na posvátnost a nedotknutelnost lidského života - nikoliv lidského života jako abstraktní hodnoty, nýbrž každého konkrétního lidského života, ať jde o osobu choromyslnou, senilní, nevyléčitelně chorou nebo ještě nenarozenou:
nikdo nemá práva nevinný život zničit, ani v zájmu vlastním ani v
zájmu třídy, národa, rasy, společnosti, lidstva. Poprava Ježíšova v
zájmu židovského náboženství a v zájmu veřejného pořádku římského
impéria, přes uznanou nevinu odsouzeného, je epochálním příkladem
pochybenosti a špatnosti obětování nevinného jednotlivce t.zv. "vyšším zájmům."
Svým postojem k lidskému životu se křesťanství dostává do nepřekonatelného protikladu k existující a nastupující byrokratické společnosti, která je založena na manipulaci lidskými životy. Křesťanství kategoricky odmítá antikoncepční prostředky a usmrcování nenarozeného
lidského plodu, jako cestu k vyřešení hospodářských a jiných problémů doby. Odmítá právo společnosti určovat rozsah rodiny. Odmítá
dobrovolnou i nucenou sterilisaci. Odmítá umělé oplodňování. Odmítá
manipulaci s vrozenými vlastnostmi rodičů i s vlohami nenarozeného
dítěte v zájmu "celku". Odmítá prostě všechno, co současnost považuje
za "pokrok", za cestu ke stabilní společnosti, zaručující jednotlivci blahobyt a jeho nerušené užívání.
Místo ke stabilisované či statické společnosti spokojených konsumentů, vede křesťanství i ve svých praktických důsledcích ke společnosti
dynamické, vyžadující neobyčejného úsilí a sebeobětování od všech
členů. Je to společnost, vyžadující především reorientaci techniky v
zájmu množení života a k jejímu horečnému vystupňování. Tato společnost by nejen odstranila umělé omezování produkce výživných látek
energie, ale uplatnila by nové i dnes už známé, i když nepoužívané,
techniky jejího rozšíření: zintensivnění zemědělské výroby, obhospodařování mořských farem rostlinných i živočišných, výroba poživatin z
průmyslově pěstovaných jedlých řas, zapřažení dramaticky úrodných
prostorů dnešních džunglí a pralesů do 'služeb lidstva, zavodňování kdysi úrodných stepí a pouští, a nakonec možnosti objevované mimo meze
naší planety. Tato společnost by byla dynamickou i ideově, národohospodářsky, politicky i mezinárodně: vynucovala by si změny ve vnitřní
skladbě společnosti i ve vztazích mezinárodních. Vedla by k udržení a
rozmnožení neochočeného, "divokého" stavu lidstva, se vší bohatostí a
rozmanitostí vloh, která činí z člověka bytost tak neovladatelnou, přizpůsobivou, pružnou, nebezpečnou i úspěšnou. Revoluční povaha Je-
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žíšova učení, které on sám přirovnal ke "kvasu, (kterýžto vzavši žena,
zadělala ve třech měřicích mouky, až 'zkysalo všecko", vede ke společnosti dynamické a ne statické, má za následek rozmnožení života místo
jeho omezování a je výzvou k činu a oběti místo pohodlí a bezpečnosti.
Rozpor mezi důsledky zásad Ježíšova učení a tendencemi moderní
společnosti roste tak, že křesťanství se v ní dostává do stejné situace,
jakou mělo v civilisaci antické. Ti, kdo si troufají hlásat a obhajovat
rigorosní křesťanské zásady pro styk muže a ženy a kteří se odváží odporovat požadavkům po odstranění překážek moderní erotice, jsou
předmětem posměchu a nevraživého opovržení ne nepodobného postoji,
který měla římská společnost vůči prvotním křesťanům. Rodiny, které
žijí dle křesťanských zásad, na to doplácejí hospodářsky: rodiče si musí v zájmu početnosti své rodiny odepřít mnohou vymoženost, kterou
ostatní považují za nezbytnou, a jejich děti nemohou dostat do života
školení a vybavení, které mají k disposici děti z rodin nepočetných.
Objevily se a množí se návrhy na "daň z dětí", určité vlády platí premie za dobrovolnou síerilisaci a vážení demografové na svém posledním světovém sjezdu doporučovali vážně nucenou sterilisaci tam, kde
obyvatelstvo pro svou "nevzdělanost" nemá dostatečné porozumění pro
program sterilisace dobrovolné. Celá struktura t.zv. socialistických zemí
působí proti zakládání a trvání mladých manželství a proti zakládání
rodiny.
Tlak na křesťanství a křesťany se v probíhajícím a nadcházejícím
zápase o budoucnost lidstva bude stupňovat. Budou vystaveni všemožným nevýhodám: společenské degradaci a hospodářským potížím, administrativnímu útlaku až po krvavou persekuci, která je jejich údělem
v komunistické Číně a Koreji a která vyhnala milion katolíků ze Severního Vietnamu do jižní části země. Navzdor dějinné nutnosti a dějinné zákonitosti, navzdor přesvědčování a racionelním argumentům
proklamuje křesťanství Ježíšovo učení o svrchovanosti svobodné, nad
přírodu postavené vůle člověka, stvořeného k obrazu Božímu a sloužícímu svému stvořiteli.
IV.

Boží

bojovníci?

Jak tedy zmodernisovat Masarykovo "Ježíš - ne César", aby odpovídalo současné době? Naše národní odpověď musí v sobě zahrnovat
obecně platnou odpověď jak na sexuální revoluci tak i na revoluci byrokratů - dnešní i zítřejší.
"Ježíš" dnes znamená křesťanství a současné úsilí o jeho obrodu,
včetně velké reformy katolické církve, a Masarykovu národu připadá
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úkol na této obrodě a reformě se podílet. Pro národ, jemuž je husitství
vrcholnou dobou dějin a jehož národní tradice je husitstvím neodlučně
poznamenána, to znamená, že jeho přínosem současné náboženské i specificky katolické obrodě bude právě tento duch, tato tradice husitská.
Náplní Husova života pak bylo obrodit a ochránit opravdovost, důslednost a přísnost Ježíšova učení před uvolněním mravnosti, které doprovázelo nástup mladé renesance. Národ, který zrodil husity a České bratry, může vzít na sebe úkol mít čelné místo v obrodném hnutí křesťanstva a být mu příkladem i za podmínek, ve 'kterých dnes žije. Tlak komunistického režimu odloupnul od křesťanství lidi povrchní a polovičaté, a ponechal jádro lidí pevných, přesvědčených a uvědomělých, kteří vytrvali přes nutnosti přinášet své víře oběti a trpět za ni společensky i hospodářsky. Toto jádro má v sobě potenciál druhého
národního
obrození a probuzení z malátnosti a malomyslnosti, dovede-li žít podle
Ježíšových zásad, dovede-li je dodržovat přes slabost osobní a nátlak
společenský, soustředit se kolem nich a vzájemně se s láskou podporovat. V tom může, a měl by, spočívat přínos našeho národa, národa s
přebohatou náboženskou tradicí, hledajícímu a tápajícímu křesťanstvu
ve světě. Přínos a příklad, který bude nutný, až se zápas o orientaci
lidské kultury a o svobodnou budoucnost lidstva dále přiostří a stane
realiiou v životě milionů všude na světě.
Přínos a příklad.
Přínos myšlenkový, vycházející z řad československých křesťanů doma i za hranicemi, kteří se zamýšlejí nad děsivými perspektivami doby
s hrozbou vzájemného zničení jadernou válkou na straně jedné a přízrakem "ochočeného" lidstva na straně druhé, kteří na tuto realitu aplikují Ježíšovo učení tak, jak je na realitu své doby aplikovali kníže
Václav, biskup Vojtěch, Jan Hus, Komenský, Palacký a posléze Masaryk.
Příklad životem, životem každodenním, dnes zejména pevností mravních zásad ve vztahu muže a ženy v manželství i mimo ně, na poli rodinného života a příkladem sebeobětování pro budoucnost dětí - a národa. Takovýto příklad může v našem národě vyjít od jeho
křesťanské
obce, představované dnes početně především katolickou církví, spolupracující bratrsky se všemi, kdo se v duchu moderního ekumenismu k
Ježíšově učení hlásí; může vyjít jen od následovníků Ježíšových, kteří
navzdor nemožnostem, pravděpodobnostem, zájmům a rozšafnosti, budou svůj život podřizovat příkazům Ježíšovy "nadpřirozené", nadlidské
mravnosti: kteří se v tom budou vzájemně podporovat a povzbuzovat;
kteří si budou navzájem pomáhat; o kterých zase řeknou i pochybo-

12

vači: "hleďte, jak se milují"; kteří obnoví ducha původních křesťanských obcí, i kdyby - jako ony - měly projít katakombami a arénou na
cestě k vítězství; kteří jako jejich husitští předkové budou ochotni bojovat za vítěznou "Pravdu Páně" i "proti všem".
V současné době jim takové nebezpečí nehrozí. Komunistická vláda
nejeví zájem o publikace československých theologů, které by vyšly v
zahraničí, zejména pokud by vyšly anonymně, takže cesta k tomu, aby
se československá křesťanská obec podílela na životě světového křesťanstva, není uzavřena. Pokud jde o osobní a rodinnou mravnost křesťanů, je třeba vidět, že celá struktura komunistické společnosti na ni
vykonává zhoubný vliv; ale nestaví se příkře proti ní. V některých směrech - na př. v otázce rodiny a dětí - existuje určitá totožnost mezi zájmy komunistické vlády a požadavky křesťanské mravnosti.
Tato tolerance může být dočasná. Ježíšovi následovníci však nemohou zapomenout, že Ježíš přivedl na svět vyšší stupeň heroismu ne'ž
smrt v boji za vlastní právo: smrt bez boje ve věrné poslušnosti příkazů Božích, jak je svým učením vyjádřil. Křesťanství, které dnes hledá
samo sebe, by si snad měli připomenout, jakou cestou šli po staletí
Ježíšovi následovníci, kteří nakonec přemohli pronásledování všemocného Říma: po staletí desetitisíce po desetitisících , generace po generaci šli na popravil tě nebo sestupovali do arény bez zapírání, bez strachu a bez nenávisti; po staletí odpírali poslušnost ve věcech svědomí,
aniž zvedli ruku k násilnému odporu, nebo se sdružovali k spiknutí a revoluci, i když jim jejich počet i postavení k tomu dávaly plnou příležitost; po staletí navzdor všem mocenským poměrům, pravděpodobnostem a rozumovým úvahám pošetile spoléhali jen na Ježíšův příslib
konečného vítězství - pošetilost, která se ukázala moudřejší než všechny
kalkulace a odhady. Pro věřícího křesťana v tomto postoji není nic podivného; věřící křesťan může být zničen, ale nemůže být poražen - on
už zvítězil tím, že se podílí i v okamžiku své smrti na Ježíšově vítězství
nad smrtí a na trvání v absolutnu, které bytím mimo čas a prostor zastiňuje relativní svět naší pomíjivé existence.

Místa - starý strom nebo záhyb řeky - nás poznají vždycky. Ne tak lidé.
J e to přirozené: nakonec se neobrátíme v maso a krev, nýbrž v prsť a v
říční vodu. Ty zrodily naše otce. A jsou jim nejbližší.

(Alfréd Aloysius Horn)
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BOŽENA NĚMCOVÁ - LEGENDÁRNÍ A SKUTEČNÁ
Velen

Fanderlik

Historie nikdy nemluví pravdu, protože každý dějepisec, ať píše o
čemkoliv, ať se snaží jakkoliv, aby byl pravdivý, dívá se na události
vlastníma očima a názory své doby, a tak je také zaznamenává. Ani by
to jinak nešlo, protože by mu jeho čtenáři nerozuměli. A proto se historie stále mění a přepisuje.
Vzpomínáme-li dnes sto-padesátého narození Boženy Němcové, či
Barbory Panklové, uvažujeme o ní s dnešního stanoviska, a ne se stanoviska před sto lety, kdy žila nebo před stopadesáti lety, kdy se narodila. A to platí o ní více nežli o komkoliv jiném, protože nejenom její
literární práce, ale i její osobnost se stala kusem národní kultury. A
proto se názor na ni postupně měnil, podle toho, jaký obraz své národní hrdinky se právě "potřeboval".
Chci se pokusit odstranit z tohoto starého portrétu Boženy Němcové
všechen ten galerijní tón, ten zažloutlý pokost, který na něj nanesly věky a přidali mnozí restaurátoři, aby se nám objevila její skutečná podoba.
Snad se mi to podaří, alespoň poněkud, protože jsem ji znal vlastně
"osobně", i když jsem se narodil téméř sto let po ní a dávno po té, co
ona v r. 1862 "dosnila svůj život, ale nedopsala svoje dílo".
Měli jsme v rodinném albu fotografií nejenom několik podobizen jejích, které jsou známé z reprodukcí, ale i fotografie jejího manžela a
přátel, málo známé z jejich životopisů. V památkách po mém pradědečkovi, Dr. Janu Helceletovi, profesoru na technice v Brně, je řada
jejích dopisů a moje babička, která se jmenovala Božena po ní, měla
v památníku zápisky psané j e j í rukou. Znal jsem ji právě od této své
babičky, která ji obdivovala a ráda o ní vyprávěla, ale také z rozličných poznámek a historek, které se povídaly v naši rodině o "Slezině",
neboť pod touto přezdívkou byla známa tato oslňující a nevyzpytatelná
přítelkyně a musa mého pradědečka. A tak, po letech, mi vyvstává před
očima ten obraz tehdejších našich buditelů a vlastenců, kteří byli vlastně jedna rodina.
Léta čtyřicátá a doba Bachova absolutismu, tedy období, kdy Božena
Němcová žila a psala, znamenají v naší historii druhou etapu národního probuzení. Český živel tehdy pronikal z venkova do měst, nebylo již
nebezpečí, že národ zahyne, ale spíše, že zůstane tím "národem domovníků", jak to u nás často říkávali Vídenští Němci. Česká inteligence
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byla v menšině, a byli to většinou lidé prostého původu, kteří ještě
dobře cítili své kořeny ve venkovské půdě, i když se tu a tam styděli za
svoje babičky, které chodily v šátcích a neuměly německy. Viděli proto
nejlépe, že budoucnost našeho národa je tam, "pod těmi doškovými
střechami". Bylo také jejich prvním úkolem národ, který se již probudil, také vychovat a uvědomit. Postavit ho na úroveň vzdělaných národů, předně Němců.
Dobře znali svůj úkol a věděli, že jenom soustavná a drobná práce
může národ zachránit. Byli to lékaři, právníci, profesoři, kněží, a hlavně učitelé, kteří vedle svého zaměstnání psali, přednášeli, pořádali besídky a slavnosti v nesčetných těch Národních Besedách a společcích
po maloměstech a mezi řemeslnickým lidem v Praze. Hlavně však vydávali a redigovali časopisy, kalendáře a knihy pro širokou čtenářskou
obec. Čelakovský, Šafařík, Hanka, Neuman, byli profesoři, kteří vychovávali tyto selské synky a děti řemeslníků na lékaře, právníky a literáty, Erben, Klácel, Nebeský se snažili působit v kalendářích a časopisech na svoje čtenáře předně výchovně. Tyl psal divadelní hry a jezdil
po městečkách a vesnicích jako "osvětový pracovník", jak bychom ho
dnes nazvali. Hanuš, Klácel, Helcelet a Božena Němcová patřili do
kroužku literátů, kteří psali pro lid i pro vzdělance.
V letech třicátých doznívá první vlna romantismu, měnící se před
rokem osmačtyřicátým v positivistický postoj, hlavně v politice, zastávaný v první řadě Havlíčkem. Nejen Havlíček, ale i Helcelet a jiní tehdy se "obouvají" do všelijakého toho "hurá vlastenectví" a dokonce i
v revolučním roce samém to vyjádřil jasně Čelakovský svým veršem:
"ne horoucnost povalečná, práce tichá a společná získá vlasti oslavu".
A k této společnosti patřila Božena Němcová, neboť j i tam zavedl
její manžel krátce po svatbě, když jí bylo sotva dvacet let. Stala se
tedy členkou této společnosti, ale nikdy vlastně k ní nepatřila, jelikož
byla jiná.
Barbora Panklová se totiž narodila 4. února 1820, tedy pět let po bitvě u Waterloo, jako dcera panského podkoního, Dolnorakušana J . Pankla, ve službách vévodkyně Kateřiny Zahaňské a strávila svoje mládí v
Ratibořicích. Prostředí, nebo alespoň ovzduší tohoto zámku, bylo panské a empirové, zcela jiné nežli Biedermayerovská měšťanská společnost našich vlastenců z téže 'doby. Matka chtěla mít z Barušky slečnu
a podle toho byla dcera vychována. Brzy si oblíbila panský život i prostředí podzámčí a jejím ideálem byla kněžna Zahaňská, známá nám
jako "'kněžna - dobrodějka" z "Babičky". Ta ve skutečnosti byla spíše
dcerou frivolního osmnáctého století a kolovaly o ní nejfantastičtější
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klepy, jak v r. 1815 dovedla roztočit a roztančit celý Vídeňský Kongres.
Barunka žila v umělém prostředí podzámčí a živila svou mysl německou romantickou četbou, takže vyrostla ve "skleníkovou květinu" úplně
isolovanou od všedního života. Když náhle dospěla v okouzlující šestnáctiletou krasavici, moudrá matka, která měla své trpké zkušenosti,
(neboť Barunka se narodila před svatbou), nechtěla ji nechávat na Ratibořském zámku, kde v době honů byla příliš obletována mladými kavalíry. Posílala j i proto na Chvalkovice ke strýci, kde Barunka byla v
bezpečí a kde pročetla celou zámeckou knihovnu německých romantických povídek. Když pak jí bylo sedmnáct let, našla pro ni ženicha v
Josefu Němcovi, tehdy respicientu finanční stráže, jemuž bylo třicet.
A toho si Barbora Panklová vzala r. 1838, když jí bylo osmnáct.
Romantické životopisy spisovatelčiny líčí tuto svatbu, a pozdější manželství, jako "omyl", otroctví a jakousi mesalianci. Musíme se opět vžít
do r. 1838, kdy ještě rodiče vybírali ženichy svým dcerkám, a ne jako
dnes, kdy si je dcery vybírají samy. Němec ostatně nebyl nijak pod
úrovní své nevěsty, byl t.zv. "dobrá partie", a mohl to daleko přivést,
nebýt jeho politické a vlastenecké činnosti, kterou ostatně s ním sdílela
později Božena sama.
Většina životopisů přechází mlčením, že Němec byl absolventem Hradeckého gymnasia a tam na počátku století brali jenom nadané chlapce.
Jeho rodina byla měšťácká a jeho vzdělání také bylo rozhodně nad
průměr tehdejší české společnosti. Nemohl pokračovat ve studiích jenom proto, že se dostal pro politiku a vlastenectví do konfliktu s tehdejší Metternichovskou policií. To byl jeho osud, pro který trpěl celý
život. Byl znám jako filosof, liberál, humanista, pokrokář, (tehdy nebezpečný) a veliký stenograf. (Na jeho náhrobku v Táboře je nápis
psaný jeho vlastním převodem Gabelsbergerovy těsnopisné soustavy
pro češtinu.)
Mladí manželé se dostali brzy do Prahy a tam Němec uvedl svoji
okouzlující choť do české společnosti. To bylo v době, kdy český živel
středního stavu se společensky probouzí, a česká inteligence se již za
svůj národ nijak nestydí. Ba i celá řada šlechticů se hrdě hlásí k českému původu. Slavný bál na Žofíně, 8. února 1843, byl společenskou
událostí první třídy a mluvilo se o něm ještě po letech i ve Vídni.
Nebýt Němce, nikdy by se nebyla Božena naučila česky psát a nepoznala prostředí českých vlastenců, kteří j i inspirovali, kteří jí pomáhali a jejich žen, které j i podporovaly. Tam Němcová poznala také
Erbena, Čelakovského, Palackého, Havlíčka a jiné, kteří z ní vychovali
"vlastenku" a změnili její jméno Betty na Boženu. Tam také poznala
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Nebeského, věrného přítele až do smrti, bez něhož by nikdy nebyla
napsala Babičku.
Český živel před r. 1848 se vzmáhal, nabýval průbojnosti a politické
důležitosti a Němcovi se do něho zařadili.
Přesto však Božena, ta "empirová skleníková květinka z podzámčí",
nepatřila mezi české vlastence, a ještě méně mezi jejich měšťácké manželky, dcery malých obchodníků a řemeslníků. Nerozuměla si s nimi
a ony ji považovaly za frivolní, přepjatou, povýšenou a nesnášely dobře jak okouzluje jejich přátele a flirtuje s jejich muži. Také její poněkud popanštěné chování jim bylo cizí. Ostatně, Němcovi nikde skutečně nezakotvili, protože se stále stěhovali. Němec byl překládán, pro
svoji vlasteneckou činnost, a protože byl jedním z těch Havlíčkových
přátel, kteří mluvili vždycky pravdu, i tam, kde mohli mlčet. Od r.
1838, kdy se Němec oženil, usadil se nejprve v Červeném Kostelci,
1839 se stěhuje do Josefova, 1840 do Litomyšle, 1842 do Prahy, 1845
je komisařem v Domažlicích, 1847 ve Všerubech, 1848 v Nymburce,
1850 v Liberci. Božena Němcová zůstává s dětmi v Praze, zatím co
Němec je v Balašskýcb Darmotech na Slovensku, od r. 1850 do 1853,
kdy se tam i Božena na čas za ním stěhuje. V říjnu 1853 se Božena
vrací do Prahy k dětem, píše "Babičku" a "Pohorskou vesnici" a žije
v bídě, protože manžel má snížený plat. Teprve v r. 1855 Němec je
propuštěn do pense se sníženým výslužným 350 zlatých ročně, a žije
krátce s rodinou v Praze, ve Štěpánské ulici. R. 1856 dostal místo v
Běláku, v Rakousku, a v r. 1857 definitivně pensionován a našel si
místo nejprve v pivovaře ve Zdicích a pak v Praze v Národních Listech.
Pro rodinné roztržky se manželé několikráte rozešli a konečně Němec
zažádal za rozvod v květnu 1860. Božena odešla do Chlumce nad Cidlinou, a pak do Litomyšle, kde pracovala v nakladatelství jako korrektorka. Pak se manželé opět smířili a žili nějaký čas "U tří Lip" na
Příkopech, kde Božena zemřela 21. ledna 1862.
Božena Němcová se nehodila do vlastenecké rodiny a hlavně ne mezi české ženy. Bylyť dcerami řemeslnických tříd, nebo jako maloměstká děvčata, žily pro své manžele a vychovávaly děti. Rozuměly si dobře s tím drobným lidem, z něhož pocházely a k němuž se vracely, ale
Barbora, vychovaná romantickou četbou, pološlechtickým zámeckým
prostředím s empirovými mravními zásadami i chováním, jím byla cizí.
Nadto její naprostá neschopnost zacházet s penězy a rozhodovat se v
mezích skromného rozpočtu manželova platu, udržovala její rodinu stále v nedostatku. Božena tak byla vychována a neuměla hodnotit skutečnost. Nedovedla se podívat životu přímo to tváře.
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Nebylo to její "vinou", bylo to kusem její povahy a výsledkem jejího
vychování a prostředí, v kterém vyrostla. Byla ".skleníkovou květinou",
nezvyklou na vítr, bouři a mráz, a neměla odvahu ani sílu postavit se
pevně oběma nohama na zem, jak to uměly ženy ostatních českých vlastenců, které věděly co se "smí" a co se "dá", a dovedly peníz v ruce
dvakrát obrátit, než jej vydaly.
Němcové tedy nezbývalo nic jiného, nežli uniknout z tohoto světa
do říše snů. Píší-li kritici o její literární tvorbě jako o realismu, je to
naprosto nepochopení jejího díla. Předně folklór, který ani se dnes nedá
nazvat "realismem", tehdy byl ještě docela něco exotického. Pro měšťáka, který četl knihy, byl sedlák a venkovan něčím vzdáleným a neznámým. Bylo v tom hodně bukoliky a romantického toužení po "prostém šťastném životě obyčejných lidí". "Beatus ille qui procul negotiis
ut prisca gens mortalium paterna rura bobus exercet suis solutus omni
fenore . . ." píše Horác ("Ten je šťastný, kdo je daleko povinností, tak
jako staré lidské pokolení, ten, kdo obdělává otcovské role svými voly
a nezná starostí a spěchu".)
Nesmíme zapomínat, že nadšení pro folklor ještě po třiceti letech
později nebylo tak všeobecné a že když Smetana hledal zpěvačky pro
svoji "Prodanou nevěstu, cítily se některé dámy od divadla uraženy,
že po nich chce, aby se chovaly, "jako nějaké venkovské holky".
Isolována od života a svého prostředí, Božena Němcová si vysnila
svoji "Babičku", která, přesto že postrádá románové stavby, se stala pokladem naší romantické literatury. I ten její folklór byl upraven a přibarven tak, jako obrazy španělského Murilla, který umývá nohy svým
tulákům, češe svoje roztomilé žebráčky a čistí jim nehty.
Nejlepším důkazem, jak hluboce subjektivním dílem byla "Babička",
je episoda o Viktorce, jediná souvislá románová historka v této knize,
idealisovaná "paní kněžna", jakási dobrodějka-královna z Ruritanie
a zidealisované vztahy mezi babičkou a jejími vnoučaty, v prostředí,
kde se nikdy nepřežene mráček nedorozumění a neshody. Je dobře
známo, že "skutečná" babička se se svojí dcerou nesnášela a dokonce
spolu často nemluvily. Na tom však nezáleží, neboť mluvíme o "knižní"
babičce a ne o jejím modelu. Poslední slova knihy, kdy "paní kněžna"
si povzdechne: "šťastná to žena", jsou osobním povzdechem
spisovatelčiným, nejinak než Máchovo "Hynku, Viléme, Jarmilo", na konci "Máje". Je to romantika, subjektivní a osobní.
Literární tvorba Boženy Němcové, hlavně však její pohádky, "Pohorská vesnice" a jiné spisy, připomínají ten starý sen. Dcera hraběcího
podkoního nemůže zapomenout, že nepatří k zámecké třídě a proto
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hledá všude příležitost ukázat, že není rozdílu mezi lidmi a třídami, že
tak jako Hloupý Honza se stává králem, tak venkovský chlapec miluje
kněžnu a ona jeho. Všechny její postavy jsou jacísi "andělé", žijící v
jejím vybájeném světě oblečeném do bukolického roucha folklóru.
Nezapomínejme opět. že tyto knihy byly napsány v letech padesátých,
kdy se ještě říkalo: blahorodí, jemnostpaní a jemnostpane, kdy se "onikalo" a kdy šlechtická krev byla ještě skutečně "modrá". Byl to tedy
naprosto "blankytný sen." "Divá Bára" je také dílo romantické, kde
prosté děvče vyroste v přírodě, nedotčené civilisací. Je to rousseauovský
sen, či idea Chateaubriandova, víra ve zhoubný vliv civllisace, nebo
zase bukolika "beatus ille, qui procul negotiis".
(Pokračování)

KOMENSKÝ V ANGLII
B. R.

Bradbrooková

Z našich školských studií Komenského nám většinou utkví v mysli
jméno slavné rodiny de Geerů, kteří věřili v jeho génia a svou víru
účinně dokázali i skutky. Ne už tak samozřejmě jsou našim studentům
známy podrobnosti o Komenského pobytu v Anglii, a ja!k vysokých poct
se mu zde dostalo. Na štěstí se zachovalo hodně z Komenského korespondence a deníkových záznamů z té doby, též anglickým badatelům
R. F. Youngovi a G. H. Turnbullovi vděčíme za prostudování pramenů
a publikování důležitých údajů z tohoto období Komenského života; z
nich pak zřejmě čerpal materiál i prof. H. R. Trevor-Roper pro svůj
článek "Three Foreigners and the English Revolution", v němž se zabývá nejen těmito třemi cizinci, Hartlibem, Durym a Komenským, ale
popisuje též historické pozadí v Anglii v době, kdy ji Komenský navštívil.
Byl to pobyt poměrně krátký (10 měsíců), neboť nepříznivé politické poměry vlastně zde zmařily celý velkolepý plán; situace byla však
zlá v celé Evropě a nemožnost provedení tohoto plánu v Anglii zřejmě
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neodradilo těžce zkoušeného Komenského od další práce. Byla to jistě
jeho hluboká víra v Boha, která mu umožnila soustředění k ták ohromné práci za tak nemožných podmínek.
Co však se dělo v Anglii před příchodem Komenského a kdo byli oni
dva cizinci, s nimiž je jeho jméno tak úzce spjato? Nejen parlament,
ale i církev měla velkou politickou moc a důsledky sporů mezi vysokými
hodnostáři vedly k výkyvům vlivu jednotlivých osobností, jak svědčí
na př. případ lincolnského biskupa Williamse, v době své slávy jednoho
z nejhorlivějších podpůrců Komenského. Tento velmi vzdělaný a osvícený muž byl zbaven úřadu a dostal se r. 1637 do vězení v Toweru, odkud vyšel po třech letech aktem parlamentu zásluhou předsedy poslanecké sněmovny, Pyma; znovu pák se stal jednou z nejvýznačnějších
osobností kulturního a politického života, mluvčím sněmovny Lordů,
a byl dokonce králem povýšen na arcibiskupa z Yorku (což je druhá
nej vyšší hodnost v anglikánské církvi). Když však se později dopustil
přehmatu, byl to právě jeho "osvoboditel" Pym, který se přičinil o jeho
návrat do Toweru. Přes to však to byl m.j. tento muž, na něhož se se
zdarem obrátil Komenského velký příznivec Samuel Hartlib, který současně mluvil ve prospěch Johna Duryho.
Samuel Hartlib (1595-1662) byl theolog původem z Elbinku, kam se
znovu vrátil po studiích v Cambridgi a Heidelberku (tam se seznámil s
Komenským). Když r. 1628 katolická vojska obsadila Elbink, usadil se
pak trvale v Anglii. Tam se věnoval charitativní práci, sbíral podpory
pro protestantské uprchlíky z Polska,Čech a Falce, snažil se zakládat
nové školy, a vůbec věřil jako Komenský, že jen vzděláním a osvětou
je možno dojít lepšího života.
John Dury (1596-1680) rovněž pocházel z Elbinku, kde jeho otec,
původem Skot, byl farářem, studoval v Holandsku a sám se pak stal duchovním v Elbinku, kde se seznámil s Hartlibem. I jeho vypudila odtud
katolická vojska, načež putoval s místa na místo jako kazatel-misionář,
idealista nadšený pro jednotu protestantských církví. S takovým posláním se dostal i do Anglie, kde zainteresoval samotného arcibiskupa
Lauda, který však, jak se vyjádřil H. R. Trevor-Roper, se k Durymu
zachoval chabě. Zato však měl velkou oporu v příteli Hartlibovi.
Oba tito muži byli nadšenými obdivovateli Baconovy vědecké teorie,
jak ji poznali za studií. Slyšeli ovšem o učení Komenského a jeho snahách a uvědomili si, jak prospěšné by bylo, kdyby tento tak podnětný
muž mohl doplnit jejich triumvirát. Komenského Bránu jazyků znali v
Anglii už od r. 1631, kdy vyšel její anglický překlad. Autorská práva
se však tehdy zřejmě nerespektovala: jak píše G. H. Turnbull, jméno
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autora zde nebylo uvedeno a překladatel, Anchoran, sklízel slávu za
něho. Komenský sám se z překladu zprvu radoval a překladateli gratuloval, avšak pak si přece uvědomil, že jde tak trochu o krádež a vůči
překladateli zatrpkl. Nicméně pravé autorství Brány nezůstalo utajeno a
Komenského jméno se vyslovovalo v Anglii s velkou úctou. R. 1637 byl
poslán do Anglie latinský výtah Velké didaktiky (celá pak vyšla anglicky 1642, čili v roce, kdy Komenský odjel z Anglie).
Kromě svých snah pedagogických měl však Komenský na mysli ještě
plán jiný, a to pansofii, která v té době zaměstnávala jeho mysl víc
než co jiného, a právě v Anglii, jak se mu zdálo, mu svítala jiskra naděje na jeho provedení. Hartlib lákal k příjezdu do Anglie, ale byl
ochoten sejít se s Komenským eventuelně i jinde (Hamburk, Štětin,
Gdansk), kdyby si to Komenský přál; rozhodnutí nebylo snadné, neboť,
jako duchovní, nemohl Komenský opustit svůj sbor bez svolení biskupů bratrské církve. Toho se mu konečně dostalo, avšak s prosbou, aby
se vrátil co nejdříve.
Mnohem dříve však již poslal Komenský svůj nástin pansofie (De
pansofia, pozdější název Prodromus pansophiae), jak si to Hartlib přál.
Divil se však, proč Hartlib na tuto zásilku celé tři měsíce nereagoval, a
usoudil, že se buď cestou ztratila, nebo ji Hartlib považuje za slabou
a nevěnoval jí pozornosti. Nakonec však došel Komenskému objemný
balík výtisků knihy Conatuum Comenianorum praeludia, vytištěné r.
1637 v Oxfordu, jejíž předmluva vysvětluje, že o rukopisnou práci Komenského byl takový zájem, 'že nebylo dost opisovačů a kniha musela
být vytištěna. Vyjednávání s nakladatelstvím se na Hartlibovu žádost
ujal jeho pomocník Joachim Hübner, který mu již od r. 1636 vyhledával studijní materiál v universitní knihovně, a s ním též Jan Bythner
(1602-75), člen českobratrské církve, který právě studoval v Oxfordu
theologii. Jemu připadla úloha získat povolení k vydání od vice-kancléře
oxfordské university, dra Richarda Baylie. Tento představený St. John's
College byl chráněncem arcibiskupa Lauda, čili nepřímo odpůrce biskupa Williamse, výše zmíněného příznivce Komenského. Jak píše
Young, Bythner humorně popsal své vyjednávání s tímto vysokým universitním hodnostářem: přes veškeré Bythnerovo ujišťování o bezúhonnosti a pravověrnosti práce, tento přece jen trval na tom, aby byla předložena k posouzení profesorům metafysiky. Teprve jejich úsudek, že
Komenského práce neobsahuje žádné pelagíánské bludy ani není v rozporu s 39 základními články anglikánské věrouky, ho upokojil.
Jak však na tuto publikaci reagoval sám Komenský? První pohled ho
jistě potěšil, zvlášť když četl v předmluvě další dva důvody k vytiště-
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ní, totiž aby se těmto novým myšlenkám dostalo pozornosti učenců v
různých státech světa a různých náboženských vyznání, a aby ti, kteří
by je mohli rozšířit, v tomto směru pomohli. Pak se mu však vše rozleželo; vždyť zde šlo jen o jakýsi nepropracovaný náčrt jen pro Hartlibovu vlastní informaci; kdyby ho byl upozornil, že chce knihu vydat,
jistě by vyšla v mnohem propracovanější formě: není zde nebezpečí,
že toto vydání a tím i Komenského zamyšlený plán budou už předem
odsouzeny k zániku právě pro tuto "povrchnost"?
Na štěstí byly Komenského obavy liché. Hartlibovi, ze pomoci celé
řady anglických prominentů, se podařilo zainteresovat i parlament, na
jehož pozvání Komenský vlastně do Anglie přijel. Toto byla ovšem velká pocta a i když Komenský sám píše, že byl parlamentem pozván,
Young i Turnbull se pozastavují, bylo-li tomu tak doslova, když nenašli přímý zápis v parlamentních záznamech. Sami však vypisují celou
řadu Komenského příznivců z řad obou sněmoven (Pym, Selden, Lord
Brooke, Earl of Warwick, Viscount Mandeville, biskup Williams, biskup
ze Salisbury), kteří si přáli, aby byl Komenský pozván. Zachovalo se
však kázání parlamentního mluvčího Gaudena (pozdější biskup exeterský), s názvem "The Love of Truíh and Peace", v němž - zřejmě na
žádost příznivců - vyzdvihuje nevšední zásluhy Komenského a Duryho
a výmluvně doporučuje, aby se jim dala veškerá příležitost, aby "tyto
vznešené rostliny nezašly na nedostatek veřejné podpory a povzbuzení,
což by bylo nekonečnou hanbou a výčitkou současné doby a nesmírnou
ztrátou pro budoucnost". Young poznamenává, že parlament Gaudenovi
za toto kázání poděkoval, dal je vytisknout a schválil, aby tedy Komenský a Dury byli pozváni, Komenský z Polska, Dury z Dánska. Z toho,
že se tato dvě jména nevyskytují v jiných četných spisech Gaudenových,
H, R. Trevor-Roper soudí, že Gauden byl zřejmě mluvčím parlamentu,
zrovna tak jako Hartlib, který měl usnesení provést. Snad se tedy nemusíme pozastavovat nad podrobností o scházejícím záznamu; pocta
pro Komenského a Durýho to byla v každém případě.
Po tomto podnětu tedy už Hartlib nemeškal a jednal: aby Komenský jeho dopis zcela určitě dostal, poslal jej třikrát, každý jinou cestou.
A byl to dopis plný nadšení, končící; "Vždyť je to pro slávu Boží!
Neváhejte a přijeďte, přijeďte, přijeďte!"
Jak mohl Komenský odolat takovému lákání, když sám, bezpochyby,
si uskutečnění této cesty ze srdce přál? Vydal se tedy lodí z Gdanska,
avšak u norského pobřeží je přepadla bouře a hnala je zpět přes celé
Baltské moře. Že na tuto cestu Komenský nikdy nezapomněl, je zřejmé,
neboť její popis vložil do nového vydání Labyrintu světa, knihy, kte-
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rou napsal o 17 let dříve. Nezvyklý cestám lodí, mořská nemoc byla jeho prvním silným dojmem: "Tu j á se (jako jiní způsobu tomu nepřivyklí) válím, řičím, rady sobě nevím; všecko se ve mně rozplývá a ze
mne leje, že se nejinak zdálo, než že jak hlemejžď na slunci, tak my tu
na té vodě se rozplyneme." Když však utichl vítr a loď-plachetnice nemohla s místa, povzdechl si s moudrostí předků: "Zanešeni jsme tu do
těch pustin mořských, ach, vyjdeme-liž zase? Ach, uhlédáme-liž ještě
zemi živých? Ó matko milá země, země matko milá, kde jsi? Vodu rybám, tebe nám dal Stvořitel-Bůh. Ryby se bydliště svého, ach, rozšafně
drží, my pak nesmyslní své opouštíme". Bouři samu pak popisuje takto: "Nebo moře vlnami takovými odevšad se válelo, že jsme jako po
vysokých horách a hlubokých údolích jednak zhůru, jednak dolů chodili. Někdy námi zhůru střelilo, že jsme sobě měsíce dosáhnouti zdáli;
z toho zase sestupovali jsme jako do propasti. Tu se zdálo, že nás proti
nám jdoucí neb poboční vlna přikváčí a hned na místě potopí; ona pak
podnesla vždycky toliko, že náš prkenný koráb sem tam odrážín a od
jedné vlny druhé podávám jsa, jednak na ten, jednak na druhý bok dopadal, jednak předkem kolmo zhůru, jednak dolů strměl. Odkudž nejen
vodou vždycky na nás a přes nás do povětří stříkáno, ale my ani státi
ani ležeti nemohouc, z boku na bok jsme přemítáni, jednak na nohy,
jednak na hlavu staveni."
Na štěstí loď, i když značně poškozena, se nepotopila jako ona v
Labyrintu, a dorazila zpět do Gdanska. Snad tento nezdar považoval
Komenský za zlé znamení a zapochyboval, má-li ještě znovu riskovat
podobné dobrodružství; Dury však byl v Londýně už od června a Hartlib znovu vybízel; nezbylo tedy než se znovu vydat na cestu. A tentokrát vše prošlo klidně, takže 21. září 1641 dorazil do Londýna. Byl uvítán s velkým nadšením a ubytován u Hartliba v "Aldgate", Duke's
Place. Ten mu ohlásil, že má zůstat v Londýně celou zimu, aby měl dost
času na vypracování svého plánu vševědy. Komenský se však obával,
nebude-li ho za tak dlouhou dobu postrádat jeho lešenské stádo věřících; také by byl rád, kdyby se jeho pobyt v Londýně mohl pokud
možno uchovat v tajnosti, aby byl co nejméně rušen v práci. Nebylo
však možné pobyt zkrátit, neboť král odjel do Skotska a parlament,
který měl schválit založení pansofické koleje, byl odročen; a - jak už
to v Anglii chodí - společenským schůzkám není dobře možné se vyhnout. Ba co víc, hned snad druhý den po příjezdu hlásí Hartlib, že
přijde krejčí, aby Komenskému ušil nový oblek, "customary among
English divines". Jakkoliv by asi nikoho nepřekvapilo, kdyby byl Komenský přijel v ošumělých šatech, přece jen se domnívám, že zde ne-
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jde o normální oblek (jak lze soudit z článku H. R. Trevor-Ropera),
ale spíš o kněžský talár, jak to postřehl Miroslav Hanuš ve svém románě Osud národa.
Jen co byl Komenský takto připraven, došlo pozvání na večeři k
biskupu Williamsovi do jeho londýnské residence, westminsterského děkanství. Jak už jsem se zmínila, historie se zachovala tvrdě k tomuto
příteli slavného Bacona Verulámského, mecenáši, který ze svého vydal
ročně L 1000-1200 na stipendia, financoval stavby a opravy knihoven
a kolejních kaplí (na př. knihovna St. John's College, Cambridge, kaple Lincoln College, Oxford) a který též dovedl knihovnám věnovat to
nejcennější ze své sbírky rukopisů; jeho zájem o školství byl tak veliký, že již do r. 1632 dal Hartlibovi k disposici svůj buckdenský palác,
aby v něm zřídil "akademii" pro mladé šlechtice. Není snad tedy divu,
že přijal Komenského s otevřenou nejen náručí, ale i kapsou. Když slyšel, že přijel bez rodiny, vyzval ho, aby ji dal přivézt, že je finančně
zabezpečí. Pro začátek, dříve než parlament mohl stanovit Komenského
plat, sám nabídl L 120 ročně a při loučení po večeři mu vtiskl do ruky
deset jakubských zlaťáků (přibližně tehdejších L 10). Komenského
námitky, že se musí brzy vrátit k svým věřícím, ho neodradily. Komenský sám ho popisuje jako "velmi učeného, velmi kultivovaného a politicky nejmoudřejšího ze všech biskupů". Jeho povýšení na arcibiskupa
z Yorku se pokládalo politicky za dobré znamení a začátek Komenského
pobytu v Anglii se tedy rýsoval slibně.
Jaké však byly dojmy ze soukromého života v této podivné zemi? Asi
si neuvědomoval anglický sklon ke konvenčnosti, když se pozastavil nad
tím, že má návštěv méně než očekával. Spíš než zvyk nechodit na návštěvu nepozván pokládal za důvod zábrany jazykové: sám nemluvil
anglicky plynně a od Angličanů zase neočekával znalost latiny, jíž se
sám úspěšně dohovoříval. Jinak shledal, že je "v tomto koutě světa
mnohé, co se liší od jiných zemí, a co si zaslouží obdivu", tak na př.
velká návštěva v kostelích, ač je v Londýně na 120 farností; nebo to,
'že lidé při kázání nejen bedlivě poslouchají, ale též si dělají těsnopisné poznámky: z této skutečnosti též usoudil, že je v Anglii málo analfabetů. Dále ho zaujala četná a dobře zásobená knihkupectví: "stánků s
knihami je v Londýně víc než na jarmarku ve Frankfurtu".
Též si ho Anglie získala úsilím reformovat školy tak, aby se všem
dostalo výuky, aby nikdo nebyl opominut. I při jeho demokratičnosti
ve výchově však zvláštní škola pro šlechtice na něho udělala velký dojem, stejně tak jako milé překvapení, že měli jeho Informatorium
školy
mateřské připraveno do tisku už před jeho příjezdem.
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S chutí se tedy dal do práce. Již v říjnu, tedy krátce po jeho příjezdu
do Anglie, vyšla Hartlibova utopie Macaria, jakýsi náčrt ideálního státu a společnosti, jakou by rád viděl v Anglii. Komenský sám pak sepsal 'trojí nástin reform školství ve smyslu své pansofie, z nichž jedním
je Via lucis a dva kratší náčrty, které z rukopisu otiskl G. H. Turnbull
jako "Plans of Comenius for his stay in England" teprve r. 1958 v
Acta Comeniana II. I Komenský si představoval dokonalejší společnost,
jíž by se dosáhlo vzděláním a osvětou, vzděláním, jehož by se dostalo
všem. A plán pansofické koleje? Kde jinde by se pro ni našlo místo než
v Anglii, odkud " Drake se plavil kolem světa a kde Lord kancléř Bacon
položil základy k všeobecným reformám?" Anglie by měla 'být střediskem, odkud nová doba osvícení by předělala celý svět.
Uvažovalo se tedy o místu pro pansofickou kolej a vše nasvědčovalo
tomu, že bude k tomuto účelu použito Chelsea College, která existovala
od r. 1607 jako učiliště protestantských duchovních; nakonec však nestačila na údržbu (též díky soudním přím), upadala, až nakonec ji r.
1667 král Karel II. věnoval Královské společnosti.
Prostřednictvím Cheney Culpepera parlament uvědomil Komenského,
aby byl připraven předložit své plány, avšak zprávy o revoluci v Irsku
se. dostaly v parlamentu na přední místo a vše ostatní muselo ustoupit.
Situaci též komplikovaly neshody mezi sněmovnami lordů, jejímž representantem byl arcibiskup Williams, a poslaneckou sněmovnou, v jejímž čele stál Pym. Ve styku s nimi si Komenský povšiml chmurné nálady a skoro se bál s nimi hovořit o plánech do budoucna, i když sám
neztratil svůj optimismus a věřil "v lepší příští toho dobrého biskupa".
V době vyčkávání dal Komenský výsledky své práce do oběhu po
příznivcích a zájemcích aspoň v rukopise; čekal celou zimu na klidnější období pro parlament, avšak marně, a nakonec si povzdychl v dopise, jak jeden nešťastný den, kdy došlo ke srážce a vypuknutí války v
Irsku, zničil vše. A byl ještě sám v Anglii, aby byl svědkem rozkolů mezi svými příznivci Wílliamsem a Pymem, ba snad dokonce i toho, že
tento "dobrý biskup" musel znovu do Toweru. Jak píše H. R. TrevorRoper, Williamsovi se nepodařilo zachránit ani církev ani monarchii a
nezbylo mu, než strávit poslední léta svého života v rodném Walesu.
Přes to však Komenský čekal až do června 1642, ovšem s nadějí čím
dál tím menší a i jeho přátelé si čím dál více uvědomovali, že asi čeká
nadarmo. "Our island is not yet worthy of that famous Oriental professor", povzdechl si jeden z nich.
Mezitím Komenský dostával pozvání do jiných zemí, které mu nabízely lepší podmínky než mohla momentálně poskytnout Anglie. Ze Švéd-
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ska zde byl dopis od Ludvíka de Geera, z Francie od kardinála Richelieua a z Ameriky od Johna Winthropa. Angličtí příznivci doporučovali,
aby tedy jel do Francie, avšak Komenský odmítl, že neumí dost francouzsky, a že by se zdržel. Přijal nabídku de Geera a odjel z Anglie s
výslovným přáním přátel, aby se vrátil, až bude doba klidnější.
'Do Francie, kde byl velký zájem o pansofické snahy, tedy Komenský
nejel, avšak místo něho se tam vydal Joachim Hübner, "vyzbrojen odpovědmi, které by dával Komenský". Zdá se, že zde šlo o prestiž, že
francouzští učenci považovali ne Londýn, ale Paříž za středisko učenosti - a Hiibner sám píše z Paříže, že "Paříž, ne Londýn, je středem
světa" - a že tedy pansofická škola měla být vybudována tam. Z plánu
však sešlo stejně, neboť Hiibner zastihl kardinála Richelieua na smrtelné posteli a přivítal ho jen jeho tajemník M. Rossignol. Po kardinálově smrti plán zřejmě ztroskotal.
Na Winthropovo pozvání reagoval Komenský aspoň tím, že s ním
zůstal v písemném styku a vypracoval plán pro výuku amerických Indiánů. Brána jazyků byla tehdy ovšem známa už téměř po celém světě a i
indiánští studenti se podle ní učili. Z Komenského "žáků" tak dva Indiáni dosáhli universitního vzdělání, Joel Jacoomis a Caleb Cheesechaunuk, z nichž druhý graduoval na Harvardské universitě r. 1665. Bohužel však o rok později zemřel na tuberkulózu.
Komenský sám pák chtěl jet přes Dánsko, avšak nemohl odolat zastávce v Holandsku, když mu Descartův přítel, Adrian Heereboord,
profesor filosofie v Leydenu, sdělil, že najde na jeho universitě "více
přátel než si může přát". Toho úspěšné "odskočení" snad bylo trochu
náplastí na nezdar v Anglii: Komenský se zde sešel v Jacobem van
Gool (zv. Golius, 1596-1667), profesorem orientálních jazyků, který
pořídil překlad Brány jazyků do arabštiny. Jeho bratr Petr, karmelitán
žijící v Aleppu, pak žádal další spisy Komenského, jehož jistě povzbudila naděje, že jeho Brána jazyků by mohla vést k rozšíření křesťanství
a západní civilizace mezi Moslemy Středního Východu.
V Leydenu se Komenský též sešel s Descartesem, který tehdy žil v
zámku Endegeerstu u Leydenu; vzpomíná, že se přátelsky rozešli, sám
mu připomínaje, aby uveřejnil principy své filosofie, zatím co Descartes,
ač zprvu nerad viděl, že Komenský míchá filosofii s teologií, mu doporučil, aby nechal své myšlenky vyzrát a zabýval se i metafysikou, neboť
on sám (Descartes) hranice filosofie nepřekročí.
Kam však vlastně Komenský mířil? Hartlib ho ještě v Anglii varoval, aby se nezavazoval de Geerovi, že vypracuje osnovy a učebnice pro
švédské školy: nebude moci už se tak věnovat pansofii, a učebnice by,
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konec konců, mohli vypracovat i jiní. Vrátit se do Lešna? Tam měl Komenský velkého příznivce v hraběti Leszczynském, který však nemohl pomoci finančně; v jednom dopise z podzimu 1642 pak píše Komenský,
že cestou do Lübecku se sešel s šesti polskými šlechtici, kteří ho lákali,
aby se vrátil do Polska a pracoval na svém pansofickém plánu tam.
Hrabě Adam Suchodolski dokonce nabídl finanční podporu. Domnívám se však, že je možné, že Komenský přece jen trochu doufal, že
bude moci znovu do Anglie, a hledal jakési provisorium ne příliš daleko, i když tušil, že provisorium bude asi trvat dost dlouho.
Přijal nabídku de Geera, usadil se i s rodinou v Elbinku a začal pracovat na plánu pro švédské školy. Snažil se nezanedbávat pansofii a
jistě si vzpomněl na Hartlibovo varování, když mecenáš-bohatý podnikatel, spolu s kancléřem Oxenstjernou neměli velké pochopení pro Komenského snahy, aby jednotným systémem vědění lidstvo dosáhlo jednotného křesťanství; urgovali a Komenský se lopotil nad latinskými
učebnicemi víc než se mu líbilo.
Co však se zatím dělo v Anglii? Bylo všechno ztraceno? Komenský,
jak víme, už se tam nevrátil, ač byl znovu pozván; jeho nadšení pro
školské reformy a organisaci vědeckého života tam však zanechaly hluboké stopy. Sám Cromwell víceméně přijal myšlenky jak Komenského
(z Via lucis), tak Hartlibovy a Duryho (sjednocení protestantů), zajímal se o školství, zakládal nové a znovu otvíral staré školy zejména
na venkově, též založil universitu v Durhamu. Filosofie našeho triumvirátu byla stále "v módě", avšak trvalo dlouho než se země politicky
uklidnila. Do Irska, aby zpravil o situaci po revoluci, byl Cromwellem
vyslán Hartlibův někdejší žák, William Petty; když zvali nové osadníky
do této podmaněné země (bylo to asi 15 let po Komenského odjezdu z
Anglie), kdy už měl za sebou pobyt v Elbinku, Uhrách a kdy, po požáru Lešna, se octnul i se svým bratrským stádem na holičkách, nabídli
Komenskému, aby se nastěhoval i se svými farníky do Irska. Usadit se
na trvalo kdekoliv bylo však proti mysli člověku, který tolik věřil, že se
vrátí do své vlasti; odmítl a přijal nabídku pobytu v Amsterodamu u
Vavřince de Geera, mecenáše, který nabízel hmotné zabezpečení a klid
k práci, aniž čekal hmatatelnou odměnu od Komenského jako jeho otec.
Toto byl tedy definitivní konec osobního styku Komenského s Anglií;
přes to však zde jeho duch žil i později, a to prostřednictvím jeho obdivovatelů, nejen Hartliba a Duryho (druhý se vlastně znovu vydal na
misionářské cesty po kontinentě), ale též na př. Theodora Haaka,
uprchlíka z Falce, který se pokládá za zakladatele t.zv. "neviditelné" koleje v Londýně. Ještě před příjezdem Komenského do Anglie byla za-
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ložena "pansofická společnost" (členem byl i biskup Williams), která v
různých podobách přetrvala i doby nejhorší; jejími členy později byli
m.j. matematik John Pell, výše zmíněný William Petty, architekt Christopher Wren, dále Cromwellův osobní lékař Jonathan Goddard a John
Wilkins, Cromwellův švagr, představený slavné oxfordské koleje Wadham. V jeho domě v Oxfordu se scházela tato společnost, která spojovala Baconovo učení s Komenského pansofií a dala konečně vznik slavné
Royal Society.
Nescházeli ovšem ani kritikové a pochybovači, kteří pomlouvali, že
Hartlib a Komenský patří k tajné společnosti, zevně hlásající výchovné
snahy, avšak je v podstatě náboženskou, ba dokonce alchymickou. Německý vědec Ludwig Keller j i dokonce chápe jako spojení platónské
akademie s tajnými schůzkami křesťanů v katakombách; z ní se prý
postupně vyvinula společnost svobodných zednářů, která podle Kellera
vděčí za svůj vznik Komenskému a jeho přátelům. G. H. Turnbull referuje o kontroversi, která se vyvinula kolem této otázky, avšak tento bod
je už mimo naše téma.
Komenský sám aspoň na dálku sledoval vývoj událostí v Anglii a založení Královské společnosti, k níž nepřímo položil základy, ho jistě
potěšilo. Když r. 1668 mohl konečně vydat tiskem dílo Via lucis, věnoval je této společnosti.

V jaké žijeme době? Věci byly ode dna zvířeny, a lidstvo stojí před úlohou pojmout některá nová a potvrdit některá svá stará rozhodnutí. Ve svém
osobním životě člověk dělá nyní to a potom ono, ale dohromady jde o to,
jaká bude příští kultura lidstva.
Snad s nechutí se někteří dívají na to, že je třeba stále znovu usilovat,
bojovat a obhajovat to, čeho už jednou bylo dobyto. Ale život a historie
nikdy nebyly jiné. V historii vždy byly obsaženy světlo a tma, možnost
a nutnost, rozumnost a chyby. Možnosti vždy musely být rozvíjeny vědomým úsilím, výsledky vždy střeženy, chyby vždy napravovány.
Demokraté se nyní spojují, aby opakovali, obnovili dávnou lidskou volbu
mezi svobodou a nesvobodou. Jinak by historíe klesla na úroveň hromady
příhod a náhod. Tu i předkové by v našich rukou ztratili svou čest a velikost.
(Ferdinand Peroutka: Demokratický Manifest, 1959.)
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NOVÁ ROZPRAVA NA OBRANU JAZYKA
Dušan

I.

Břeský

Moderní kult

vulgárnosti

Vědecký a technologický pokrok naší doby zvětšuje zlatý věk nejen
západní civilizace, nýbrž celého lidstva. Přestože v sedmdesátých letech
našeho století, ještě celé národy trpí hladem a že ve vyspělých zemích
Střední Evropy musí stát obyvatelé ve frontě na cibuli a na citrony, dá
se všeobecně říci, že nebývalá hojnost a rozmanitost hmotných statků
podstatně změnily náš životní sloh. Automatisace a zrychlení dopravy,
radio a televise technicky sblížily anonymní masy různých národů a
ras. Medicina rozšířila statistické hranice lidského života. Biochemie se
oddává stvořitelským snům. Budoucím interplanetárním výbojům se
snad podaří přesadit život na jiné planety a kolonisace vesmíru bude
záhy praktickým cílem lidského plemene.
Tento velkolepý hmotný pokrok však není doprovázen souladným
rozvojem humanitních hodnot. Naopak. Omámeni materiálním vzmachem, zapomínáme často na duchovní ideály, bez nichž žádná civilisace
nevyspěje v ušlechtilou kulturu. Naše duchovní lhostejnost se projevuje
různými způsoby; jedním z nich je zhrubnutí řeči. Kultivovaný výraz
postupně upadá a je téměř nepozorovatelně nahrazován technickým žargonem inženýrů, fotbalistů, byrokratů a "pásků". Slovní špína, nepřijatelná předchozím generacím, je dnes bernou mincí. Neotesaná dikce,
gramatické a slohové zmetky zdomácněly u rodinných krbů, v politice,
v tisku, v televisi i v literatuře. Celková negramotnost a vulgárnost neunikají pozornosti kritiků ani na Západě, ani za železnou oponou. Mnozí
linguiste, kterým se zdá vývoj čímsi posvátným, však často vítají jakékoliv změny a nezrůdné novoty s poznámkou, že vývoj je vždy změna
jak k lepšímu, tak k horšímu; že latina jako živý jazyk sice zanikla,
ale že se z vulgární latiny zrodila elegantní francouzština i "sladká"
italština; že dikce a syntaktické výplody dnes stárnoucí generace nepochybně pohoršovaly naše dědečky a že každá starší generace lká, "ó
temporal ó mores!" Defaitisté dávají přednost mlčení. Méně apatičtí
humanisté, si však vyhražují právo soudit vývoj a hodnotit řeč, tak jako jiní hodnotí kvalitu piva nebo ponožek. Mnozí z nich chtějí svou
kritikou obohatit, ne ochudit kulturní dědictví své doby. Jejich jazykový cit se bouří. Nevěří prorokům, kteří hlásají, že z jazykových
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splašků vykvasí za nedlouho opojné víno mluvy, jež okouzlí jak půnebí, tak i ducha znalců. Nevěří, že současné jazykové patoky jsou znamenitou surovinou, z níž naši potomci snadno vysublimují jazykový
elixír národního genia. Zdá se, že celá západní kultura prochází stadiem
úpadku. Všude se ozývají protesty proti jazykovému chátrání. Američan
Dwight MacDonald věnuje ve své knize Proti americké srsti dlouhou
kapitolu "Dekadenci a pádu angličtiny". Francouz André Thérive hovoří o francouzské jazykové chudokrevnosti ve spise
Francouzština,
mrtvá řeč. Jeho krajan Jacques Vier dochází k závěru, že "zředěná"
řeč vede ke "zředění" společenských vztahů. (Littérature à l'emportepiece, s. 161, q.s.) Téměř kterákoliv stránka kterýchkoli v českých novin,
ať již vytištěných na té, či oné straně Atlantiku, je dokladem bezútěšného stavu naší mateřštiny. Výjimku nečinily ani Sověty zlikvidované
Literární Noviny, mezi jejímiž přispěvateli byli za krátké Dubčekovy
éry leckteří rozčarovaní komunističtí spisovatelé, kteří po únorovém
puči byli povýšeni na intelektuály. Třebaže nikterak překvapující, je
politováníhodné, že se mnozí členové Československého svazu spisovatelů nenaučili za dvacet let své literární kariéry spisovatelskému řemeslu; tragičtější však je, že i sloh některých znamenitých stylistů, kteří
odešli po osmačtyřicátém roce do exilu, zdegeneraval v cizojazyčném
prostředí.
Značný podíl na tomto vývoji snad má historické prostředí, které si
naše žijící generace vytvořily a v němž musíme, jako jedinci i jako společnost , žít. Jistěže nebylo nadmíru snadné zachovat vysokou duchovní
úroveň a nezkalenou jazykovou kulturu v době, kdy miliony našich současníků ztrávily celá léta v mužských kolektivech, jako vojáci, váleční
zajatci, političtí vězňové nebo na nucených válečných pracích. Obyvatelé bombardovaných měst, malé národy porobené většími národy a jejich totalitními ideologiemi, uprchlíci, moderní otroci, všichni si navykli vyjadřovat svůj cynický odpor proti gigantickým kolektivním silám, jež neúnavně drtí vše, co je radostné a líbezné. Poválečný mírový
život mladé generace celkem nezušlechtil civilisaci společenských vztahů. Dovídaje se denně o bezpočetných triumfech podprůměrnosti, o pestré korupci vlád, stran, celých národů, korporací, armád, odborů, obklopen fušéry a šarlatány kam jen pohlédne, moderní Candide, který
hledá ryzí hodnoty, může neustále ulevovat svému rostoucímu opovržení. Se všemi svými radostmi a s mnoha výjimečnými jedinci, svět je
beznadějně plný úspěšných Beriů, Čepičků, Fierlingerů, Kadarů, Profumů, Hoffů, Bakerů, Lumumbů. Džilasové, Pasternáci a Kennedyové
se zřídkakdy dočkají radosti, ať již je obklopuje jakákoli společnost.
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Osudy mnoha našich intelektuálů výmluvně ilustrují mravní a kulturní
chabost národa, který dopustil, aby vzácné duchovní síly byly promrhány nebo utrmáceny, v zájmu Kremlu a hrstky jeho českých přisluhovačů. Netřeba vystupovat na tragické výšiny naší kalvárie, korunované
hlavami moderních mučedníků jako Milada Horáková nebo Jan Masaryk, abychom pochopili škrholovské barbarství těch, kteří své politické řádění dosud nazývají "revoluční výstavbou socialismu". Stačí se
zamyslet nad osudy znamenitých československých mozků, na příklad
Karla Engliše, doktora Dérera, Václava Černého, doktora Kalfuse, Josefa Macka, kardinála Berana a mnohých jiných, aby se nám náš národní úpadek vynořil před očima jako alegorická vidina. Není divu, že
hluboká znechucenost proniká i do řeči. Není překvapující, že v dobách,
kdy počestné činy končívají často osudně, silácké slovo a šibeniční humor poskytují mnoha současníkům jedinou útěchu. Jedinec, který se
obezřetně vyhýbá záludným vírům absurdního lidského hemžení, a pozoruje s určitým odstupem "Babylon" v němž žije, nepociťuje naléhavé
nutkání oslavit všelidské úsilí o pokrok a všelidské naděje své doby
moderní "Ódou na radost". Pocit úzkosti a tragické nevyhnutelnosti se
snadno mohou stát nosnými pilíři jeho životního názoru. Snad dík podobným ponurým předpokladům má typické neurastenické dítě našeho
rozháraného věku, Sartre, zato, že by se jeho protest proti životní bezúčelnosti, kterou si ostatně sám vymeditoval, mohl zdát zženštilým, kdyby v jediné krátké povídce "Vlak" (Le Train) neopakoval aspoň desetkrát v různých dramatických dialozích "C'est con." (Je to zmr..ný.)
Albee, který se chce stejně jako Sartre chlapsky vypořádat s kondelíkovštinou a fouňovstvím svých současníků, také neztrácí čas jemnůstkami literátského řemesla, a spokojuje se s nepříliš bohatým, ale zato
nadmíru "šokantním" slovníkem revoltujícího středoškoláka. Sloveso
screw je častým "zlatým hřebem" jeho humanistických šlehů. Šťavnatě
mužné metafory, tryskající přímo ze vzrušených genitálií, či zažívacího
traktu, jsou oblíbeným výrazivem jeho avantgardních protestů proti
společenské zpuchřelině. Jakkoli — po počátečním překvapení — monotónní, tyto slohové poluce patrně připadají jak autorovi, tak jeho
čtenářům údernějšími než jiskřivé paradoxy a subtilní dvoj smysly, jimiž před půl stoletím Anatole France či Oscar Wilde oslňovali své čtenáře.
Třebaž tento vývoj je všeobecný, jeho intensita a s ním spojené nebezpečí trvalejšího úpadku nejsou ve všech západních kulturách totožné. Stěžoval-li si na příklad ve Francii v té době ještě ministerský předseda Pompidou na slovní korupci, na vzrůstající nepřesnost francouz-
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ského syntaxu a přičítal-li je pokleslé poptávce po intelektuální síle a nedostatku jak vkusu, tak smyslu pro humor, dalo se namítnout, že přes
oprávněnost jeho kritiky, úpadek o němž mluvil, zdaleka nedosáhl tragických rozměrů. Že si Sartre sice libuje v obscénní dikci, že však jeho
sloh je úsporný, účelný a prost jakýchkoliv frazeologických a syntaktických kazů. Že jeho slohová kázeň i invence v celku nezůstávají za puritánským, a přece pronikavě vibrantním, výrazem Andrého Gida. Že se
Robbe-Grillet sice neumí vymanit ze slohových dogmat svých donedávna módních literárních theorií, že mu však nelze vyčítat flagrantní neznalost gramatiky. Ve svém úsilí o objektivnost, si sice osvojil šedou
slohovou nudu úředních vyhlášek, nebo výrobních návodů k použití, že
se však občas jeho řeč, z níž pedanticky vymýtil jakoukoliv metaforu,
rozechvěje nenadálými lexikálními efekty. Navíc malebný, dosud nedoceněný, stylista Giono ještě na jaře 1970, krátce před svou smrtí, publikoval svůj poslední román. Nositel Nobelovy ceny Francois Mauriac do
nedávná pravidelně přispíval do Figaro littéraire.
Mnoho humanistů, elitních novinářů, řečníků a mladších spisovatelů
zachovává tradici vysoké slohové úrovně soudobé francoužštiny. Francouzský jazykový úpadek je toliko relativní. Je to prostě sestupná vlna,
snad nevyhnutelná po nepřetržitém slohovém vzepětí několika pokolení
a několika století. Jazyk mladé literární generace, jazyk Peyrefitta,
Francoise Mauriaca, Harvé Bazina je dostatečným důkazem, že odkaz
velkých stylistů, Racina, LaFontaina, Montesquieua, Voltaira, Chateaubrianda, Flauberta, France, Giraudouxe, zůstane ještě dlouho vitálním
kvasem galsko-římského genia.
Srovnáme-li příznaky jazykové nečistoty, jež se dnes rozmáhá ve
Francii, s degradací dnešní češtiny, nalezneme mnoho podobností, ale
také mnohé nápadné rozdíly. Společnou příčinou jak francouzského,
tak i českého jazykového úpadku, je patrně tatáž mezinárodně-politická
minulost, která vytvořila psychologické předpoklady, vedoucí k všeobecné jazykové lhostejnosti. Slohové vulgárnosti, vyhledávané povalečnými autory, lze přičíst navrub všeobecné mravní uvolněnosti, běžné
po jakékoliv válce, po jakémkoliv údobí dlouhého napětí a strádání.
Socialistický realismus a literatura existencialistického angažmá mají
společnou ideologickou i estetickou základnu. Kulturní tradice ve Francii a v Československu, ovšem, nelze srovnávat. Nezadržitelný dynamismus francouzského národního dědictví je síla, která v životě českého
intelektuála nemá obdoby. Naši předci nám prostě odkázali o dost méně. To však je jen nepatrný důvod, proč lze očekávat, že aspoň částečné ozdravění naší řeči bude pravděpodobně mnohem pomalejší než
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úplné vzkříšení tradiční slohové civilizace, tak hluboce zakořeněné v
jazykovém instinktu Francouzů. Hlavním pramenem této pesimistické
předpovědi je poměrně trvalé a jen zvolna léčitelné kulturní sebemrzačení, které je samostatnou a nadmíru ponurou kapitolou v kulturních
dějinách našeho národa. Třebaže toto zmrzačení má jedinou příčinu,
jeho formy jsou rozmanité, a kapitola zasvěcená jeho pathologii, se musí nutně skládat z řady samostatných statí. Naše řeč a kultura jsou totiž proletarizovány nejen ve veřejných úřadech, ve stranických organizacích, na školách, v tisku, v radiu, v televizi, ale i v literatuře. A my,
exulanti, jsme také češtinu nepozvedli. Cizojazyčné prostředí, s nímž
jsme splynuli, denaturalizovalo v průběhu let sloh nejednoho na slovo
vzatého češtináře. Krise naší mateřštiny v klíčových oblastech národního jazykového prostředí je námětem dalších statí mé Filipiky
proti
mizomůzům, mé Rozpravy na obranu
jazyka.

II.

Vražda

v

redakci.

Národní pohromy nevedou vždy ke kulturnímu a jazykovému úpadku postiženého národa: rozkouskované Německo osmnáctého století bylo kulturně úrodnou půdou, z níž vyrostli Goethe a Schiller. Ponižující
porážka Francie u Sedanu neublížila slohu Maupassanta, Verlaina či
Anatola France. Bezručovy Slezské písně se zrodily jako reakce proti
silnému germanisačnímu tlaku. Ani německá okupace nepodlomila český jazykový elán a neutuchající hledání slohové dokonalosti a čistoty.
Vítězslav Nezval objevil netušené prameny hudebnosti a lyričnosti češtiny, když na prahu války zbásnil Manon Lescaut, jíž okouzil celý národ. Nejlepší romány Řezáče, Drdy, Schulze, Johna a Neffa byly napsány ve dnech národní agonie, jež následovala po krátkém období "Zlatého
věku" mezi dvěma válkami. Tím, ovšem, není řečeno, že by československá kultura a jazyk byly přežily, kdyby bylo hitlerovské Německo
zvítězilo; ani že národní krise jsou kulturním požehnáním, protože vyprovokují národní sebevědomí k tvůrčímu vzletu. Předchozí historické
zkušenosti Čechů dokazují pravý opak: Kulturní následky Bílé Hory
byly fatální a nedozírné. Ztráta nezávislosti a s ní spojené likvidace
protihabsburské šlechty a měšťanstva zničily tvůrčí elitu národa.
Čeština přežila spíše jako jazyk nevolníků, než jako suverénní .spisovná řeč, rozvíjená a zúrodňovaná kázní geniálních tvůrců. Třebaže
nelze osud češtiny v době jiráskovského "temna" porovnávat se současnými souchotěmi naší mateřštiny, není také nesnadné odhalit řadu
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nápadných analogií mezi následky Bílé Hory a února 1948. Komunisté,
stejně jako vítězní Habsburgové, netolerantně a systematicky znásilnili
československou inteligenci, zvyklou nezávisle myslet, mluvit a psát.
Jak po Bíle hoře, tak i po komunistickém puči mnoho českých intelektuálů odešlo do exilu a mnozí z těch, kteří zůstali doma, byli natrvalo
umlčeni. Po této počáteční kocovině národního mozku, se dostavily
"záchvaty" — mnoho let trvající čistky v tisku, v radiu a filmu. (Televise byla zavedena v Československu mnohem později). Mnozí reportéři, redaktoři a úvodníkáři byli nahrazeni nedostatečně kvalifikovanými silami. Mnozí z těchto novopečených "novinářů" byli vyslovení fušéři, jejichž jedinou kvalifikací byla jejich legitimace KSČ. Mnozí z
nich postrádali hlubších znalostí gramatiky a o úsporném a elegantním
slohu neměli ani potuchy. Dnes, po více než dvou desetiletích, jejich
novinářské kariéry, jak české zpravodajství, tak i úvodníky tonou v jazykových pomyjích; a mladší generace, zasvěcená do tajů novinařiny
touto, nyní již obstarožní gardou osmačtyřicátníků, či lenivě osvojila
profesionální "úroveň" starších kolegů.
Trvalo sedmnáct let, než si troufal český jazykozpytec kriticky zhodnotit slohový šlendrián novinářů. V rozboru nazvaném s pedantickou
obezřetností '"Novinářský jazyk a publicistický styl v letech 1945 až
1965" (Naše řeč, 1965, č. 3 ) Alexander Stich líčí, co se stalo po válce - a čtenáři je zajisté dovoleno dodat, že hlavně po únoru 1948 - v
československých redakcích. Profesionální a čistě řemeslná úroveň novinařiny klesla: "Mnozí novináři nebyli často dobře připraveni na úkoly, které měli plnit, jejich projevy trpěly nedostatečnou
přípravou
stylistickou, a proto i malou slohovou kultivováno stí (školským
příkladem může být slohová úroveň . . . sportovních
rubrik, ale negativní
znaky . . . nejsou ani zdaleka vlastní jen jim)". (Citováno z résumé v
L. N., 6/VIII č. 65, sír. 2 ) .
Po dlouhá léta se nikdo nesnažil napravit tento neutěšený stav: "Také teorie nepřispívala
novinářské praxi, kolik bylo zapotřebí.
Slohové
problematice
sice věnovali pozornost jak novinovědci,
tak lingvisté. Novinověda se však zajímala o sloh jen okrajově . . . a někdy i neodborně. I lingvistická stylistika věnovala vlastní slohové stránce méně pozornosti než jejich stránce čistě jazykové."
(Ibid.)
Jak se zdá, sám Stich, zkoumaje slovní kal mateřštiny, není schopen
uchránit svůj vlastní sloh proti neblahým vlivům; jeho "novinověda
. . . ze zajímala . . . okrajově" jaksi čpí nákazou a to po stránce jak
lexikální, tak i stylistické.) Stich má dosti odvahy alespoň plaše naznačit, kdo je odpovědný za ono mrzačení řeči, které trvá už léta: "Odra-
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žily se tu (Stich chtěl snad říci "obrážely se") často i různé
dogmatické
tendence společenské,
které nepřály rozvoji samostatných
novinářských
individualit, a to vedlo leckdy k slohové nivelizaci, šedi a uniformitě ve
výrazu nebo k stereotypní monotónnnosti
v kompozici."
(Ibid.)
Dále Stich cituje typická "klišátka", která učarovala spisovatelskému
vkusu českých "žurnalistů" v různých údobích jejich novinářského řádění: "Na př. v první polovině padesátých let, byly v oblibě
publicistické obraty typu "zvrátit kolo dějin," "odhalit ledví", atd., jejichž neobyčejně silná expresivita (sic) v době jejich vzniku rychle
vyprchala,
přesto se však držely i dlouho potom; v dnešní době jsou naopak v
módě obraty jako "dát zelenou ulici" a pod. Nebezpečí těchto . . . stereotypních obratů . . . je v tom, že v rukou méně zkušených
novinářů
vznikají nápodobou
těchto automatizovaných
obrazných výrazů i obraty kontaminované
a komické (na př. znalostní mezery zejí směrem na
západ", "nikdo nespočítá hodiny lásky k mládeži"
atd.)"
Stich dnes není ojedinělým kritikem novinářského šarlatánství. Soudobý román sepsaný sedmi autory (Pavel Hanuš, Ivan Klíma, Alexandr
Kliment, Karel Michal, Milan Schulz, Josef Škvorecký a Ludvík Vaculík) a nazvaný nadmíru příhodně Vražda v redakci, líčí hádku mezi
dvěma členy redakce. V tomto dramatickém rozhovoru, plném tlumené
tragiky, novinářský veterán, který v redakci přežil nejeden "zvrat kola
dějin", v návalu rozčilení vyhrkne, co má na srdci a co si myslí o mladší generaci svých kolegů:
"Dvacet let," zaslechl Nedvěd, "chytám po tobě tu samou chybu. A
po vás po všech to retuju, že neumíte ani pořádně česky. Za ty vaše
zlatý slova, jak vy je dáváte do sazby, se u nás pukalo v kvartě. Ze ses
za dvacet let u novin nenaučil, jak se časuje sloveso "přijíť', to ti nevadilo. Vůbec ne! Ale že mají teď z tebe srandu, to ti asi vadí tolik, že
řveš na starýho dědka. To ti teda . . . to ti gratuluju. (L.N., 12/IX/64)
Nedvědova melodramatická obžaloba, jejíž pepická dikce běžná v
novinářských kruzích, srší tragickou ironií, není nadsázkou, ale kabinetní ukázkou "socialistického realismu". Stačí si přečíst pár úvodníků
a reportáží v novinách, v nichž vycházela Vražda v redakci na pokračování, aby se čtenář obeznámil s různými metodami redakčního mordování. Jak již bylo řečeno, mezi redaktory Literárek, vydávaných Svazem československých spisovatelů, bylo přirozeně mnoho členů tohoto
střediska většinou komunistických intelektuálů. Nade vše
Literárky
měly tradici, neboť byly přímým dědicem Lidovek, do nichž psávali
blahé paměti bratří Čapkové, Bass, Kopta, Peroutka, Langer, Václav
Černý a mnoho jiných. Navzdory této tradici bývaly na jejich strán-
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kách za Gottwalda, Novotného i za Dubčeka infinitivy pomoct,
říct,
vysvlíct a příčestí jako na př. všimnul na denním pořádku. Co Však
hlavně "odhalovalo ledví" pisatelů a korektorů v zlikvidovaném listě
domácí spisovatelské elity, byly nesprávné vazby, jak předložkové tak
frazeologické, výrazové nepřesnosti, četné germanismy nebo anglicismy,
často prý otrocky přeložené z ruských textů pochybné jazykové hodnoty. Vytýkat neznalost pravopisu a mluvnice neznámým pisálkům ze
sportovních rubrik, večerního tisku nebo řekněme z Rudého
Práva,
(které nikdy nebylo líhní vzdělanců), by celkem vzato byla "rána pod
pás". Ty neměly nikdy vysokou úroveň. Bohužel, dnes Však volá nejen
po kritice, nýbrž přímo po satiře slohové fušerství naslovo vzatých profesionálů. Na příklad známý básník Jan Pilař, který si vydělává svůj
chléb vezdejší jako ředitel ve význačném státním nakladatelství Český
spisovatel, vzdal po smrti kritika Antonína Píši svůj hold zesnulému v
nekrologu, uveřejněném v Literárkách.
"Mnohokrát jsem si kladl otázku, proč taková osobnost, proč takový
myslitel a vědec vzal na sebe nakladatelskou
řeholi a proč nestál tam,
kam zákonitě patřil, na katedře Karlovy university. Ač uznáván za největšího kritika, za ztělesněnou kontinuitu posledního padesátiletí
české
literatury, přece jakoby si to ani na okamžik nepřipouštěl,
ani tomu
nevěřil?"
(5/III/66, str. 4)
Na katedře se "nestojí", na katedře, nebo za katedrou, se sedí. Rozhodne-li se přednášející Vstát, stojí za katedrou. Pilařova synekdocha v
téže větě "vzít na sebe řeholi" je smíšená metafora; bereme na sebe
obvykle konkrétní břímě, nebo abstraktní odpovědnost; řeholi mniši
přijímají, ukládají si j i nebo se j í podrobují. Syntaktické uspořádání
"ač uznáván . . . přece jakoby si . . . nepřipouštěl . . . ani tomu nevěřil," je primitivní anakoluth, vybočení z vazby. Pilařova metonymie
"ztělesněna kontinuita posledního padesátiletí české literatury" je tak
těžkopádná, ne-li s odpuštěním "křupanská", že by Píšu, kdyby již nebyl na pravdě boží, určitě dorazila.
Stanislav Budín, jehož úvodníky zaujímaly v šedesátých letech čestné místo na první stránce, jež kdysi bývalo vyhraženo elegantním komentářům Ferdinanda Peroutky, stěží svým slohovým uměním sloužil
blahu české novinářské tradice. Pár počátečních vět jeho úvodníku
"Příklad z Taškentu", je přesvědčivým znakem slohové nemohoucnosti.
"Týž den, když si pakistánský president a indický ministerský
předseda už balili kufry, spočítali všeteční novináři, že sovětský
premier
Kosygin, hostitel a iniciátor schůzky, strávil deset - podle
některých
dokonce třináct - hodin vyjednáváním
s jedním i druhým
účastníkem,
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prostředkováním,
hledáním společné platformy".
(15/1/66, str. 1.)
V jediné větě se tento přední úvodníkář dopustil řady gramatických
a slohových přečinů: "Týž den když" je banální "hrubka"; ( — .správná forma j e "téhož dne kdy" nebo lehčí stylisace "ve chvíli kdy." V
úvodnících, t.j. v novinářském žánru, jenž vyjadřuje vážné aktuální
úvahy, si ministerští předsedové "nebalí kufry", nýbrž se "připravují k
odjezdu". Lidově argotické "balení kufrů" vede k snížení tónu, neslučitelnému s vážností žánru. Kromě toho podobná ošuntělá "lidovka"'
rovněž vyzradí, že náš úvodníkář chová ve svém srdci zárodek vulgárního posměchu pro "státníky", jež odsuzuje, a že snad proto není zcela
objektivní. Poněkud užvaněný termín "spočítali všeteční novináři," by
zněl vyváženěji: "novináři zjistili. "Hledání společné platformy" je
anglicism: správný český výraz by patrně bylo "hledání řešení přitelného oběma stranám." Čerpaje patrně z anglického Economist, týž
pisatel mluví ve svém úvodníku o "ztrátě tváře" " l o s s of face". Taková
metafora však v češtině neexistuje, a Budín j i neospraveďlní tím, že j i
dá do uvozovek. Přijatelný termín, který patrně vyjadřuje tento pojem
je "ztráta prestýže."
Bez ohledu na "intelektuálský" bombast zakončení reportáže-kritiky
"Velký manipulátor," v níž Budín shrnuje dojmy ze svého setkání s
francouzským žurnalistou polského původu, Karolem a ze své četby
Karolovy knihy La Chine de Mao - L'Autre communisme,
se čte jako
inserát z česko-amerického tisku "Na tyhle otázky nelze než
odpovědět
činem. Jinak budeme odsouzeni pochybovat
v rovině teleologických
diskusí a přihlížet happeningu historie." (L.N., 22.V.67, str. 9 ) . Budín zde
spáchal zločin nejen proti mateřštině, nýbrž pravděpodobně i proti duchu nyní platných pravidel českého pravopisu. Správná pravopisná
verse populárního českého slova raženého Budínem a jinými, na př.
Hiršalem (L.N. 3.VI.67, str. 4, "hepnink" - vzor trénink - by nejspíše
měla být v naší době fonetického kultu "hepnynk." Budínova stylistická afektovanost není jediným pramenem anglomanie na půdě jazykovými krisemi zmítaného Československa. Zdá se, že řada českých vědcůpublicistů rovněž přispívá k pozvolné denaturalisaci spisovného jazyka.
Ph.Mgr. J . Sýkora a Prof. Dr. Šmahel píší v Časopise lékařů
českých:
"I když vzrůstající trend spotřeby léčiv má řadu objektivních
důvodů,
výsledky některých kontrol a rozborů signalisují, že část . . . prostředků není používána účelně" . . . (25.V.67). Známý lékař, který nedávno
opustil Československo, mě ujistil, že se podobné anglicismy dostávají
do české vědecké prosy z ruské odborné literatury, přeložené z angličtiny do ubohé ruštiny. Taková semantická fenomena autorizují prima
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vista dvě totálně konkrétní konkluse: jednak jeremiádu nad hrobem
češtiny, — jednak "chvalozpěv na vraždu v redakci." Sýkorovské a
Budínovské masakry české řeči jsou možná nadmíru positivními kroky
k dorozumění národů vzájemně odcizených po babylonském zmatení
jazyků: vyvine-li se totiž z česko-rusko-anglické "filologické kolaborace
permanentní trend, signalizuje to aktuálnost introdukce univerzálního
linguistického médya" — "Houpejme" (t.j. let us hope), že angličtina
bude přijatelná nejen Čechoslovákům a Rusům, ale že tento "grandiosní
historický hepnynk nebude presentovat trable ani v Číně." Co dnes svět
potřebuje, je "vražda v redakci."
(Pokračování

v příštím

čísle)

ANTIREHABILITACE
(K novelisaci

zákona

o soudní

rehabilitaci.)

V řadě opatření politického, mezinárodně-politického i ekonomického charakteru, jimiž současný režim v Československu stále otevřeněji
odhaluje svou represivní tvář, hrají nemalou roli i quasi-právní akty,
Jejich společným znakem - od ostudného "Zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění" ze dne 22. srpna 1969, přes některé
mezinárodní "smlouvy" až po rozhodnutí ÚV Národní fronty a ukončení činnosti krajských a okresních rehabilitačních komisí - jde o neskrývané tendenční pojetí práva zcela bezpečně vycházející z Vyšinského doktríny práva, jako "souhrnu pravidel chování, vyjadřujících vůli
vládnoucí třídy potvrzených státní mocí, jejichž užívání je zajištěno
donucovací mocí za účelem ochrany, upevnění a rozvoje společenských
vztahů, které prospívají a vyhovují vládnoucí třídě." 1 (Dosaďme pro
přesnost "vládnoucí straně" či "vládnoucí skupině".) Dalším charakteristickým znakem je ledabylá juristická kamufláž totalitní tendence,
která si nečiní nejmenších nároků na alespoň relativně precisní tech-
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niku odborného zpracování. (Vzpomeňme nerelevantních podpisů stranických tajemníků na mezistátních smlouvách.) Tento proces byl ovšem
postupný a nikoliv nelogický - zcela zřejmě souvisel a souvisí s totálním ústupem 'technokraticky orestovaných centristů před frontou neostalinistických stoupenců ultradiktatury. (Srovnejme v principu nedemokratický - t.j. technokratický program Rázlovy a Červinkovy České vlády
a z něho vyplývající odborně přesně zpracované akty, odpovídající technicky i obsahově koncepci moderní "osvícené" diktatury technokratů, s
antihumánním a naprosto primitivním "Zákonným opatřením" ze dne
22. srpna 1969, které je myšlenkově a formálně produktem Vyšinského
doktríny znovu uváděné v život českými neostalinisty. Podpisy na tomto opatření nás nesmí mýlit i když nás mohou pobuřovat; skuteční
autoři stojí jinde v politologickém a sociologickém schématu Československa těchto dnů. Není tedy divu, že ofensiva totality došla se svou
zvrácenou logikou a důsledností až k posledním - dnes už stejně jen formálním - legislativním aktům t.zv. Pražského jara (nebylo jich mnoho,
byly produktem politického zápasu a tedy nedůsledné, ale byly) mimo
jiné k zákonu o rehabilitaci.

Iluse

rehabilitací

a rehabilitace

ilusí

Zrod zákona o soudní rehabilitaci (č. 82 ze dne 25. června 1968) byl
poznamenán rozporuplnou politickou atmosférou doby - projevila se v
mnoha nedůslednostech vlastního textu a ještě více v absenci závažných
podnětů, které do osnovy vůbec pojaty nebyly. Kompromisní formulace
vznikaly nejen pod tlakem ultradogmatické oposice, která ostatně prosazovala své názory tehdy dost opatrně a nemohla se opřít o jakoukoliv
společenskou podporu, neřku-li odbornou autoritu, ale mnohem více pod
vlivem centristické doktríny "kontrolované demokratizace". K dokumentaci dobové atmosféry svědčí i zákulisní politický boj o "zpracovatele" návrhu. Přes závažné námitky byla funkce odborného garanta
zpracování svěřena ministerstvu spravedlnosti, tedy resortu i souhrnu
osob s výrazným podílem na dlouholetých justičních deformacích, ačkoliv jistě ústavně - i politicky vhodnějším řešením byl návrh právnické
fakulty svěřit tuto funkci některému representativnímu volenému orgánu. Základní okruhy sporných otázek se v diskusích při tvorbě zákona
pohybovaly zejména v oblasti:
—rozsahu přezkoumávaných věcí z hlediska úseku společenské
činnosti, jehož se má náprava týkat;
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—rozsahu konkrétních případů v takto zvoleném úseku;
—problematiky způsobu provedení rehabilitace.
Samotná formulace prvých dvou problémových okruhů, svědčí o
předběžném vyloučení generální úpravy. Při zkoumání rozsahu bylo
především zřejmé, že nezákonná a antihumánní "třídní" represe, zasáhla mnohem větší okruh občanů v oblasti mimosoudní (veřejnosprávní), byť v oblasti trestního soudnictví šlo o případy nejkřiklavější zvůle, včetně justičních vražd. Tato otázka byla na konec řešena ve prospěch t.zv. časových hledisek. "Složitost úpravy na úseku veřejné
správy se ukázala být takovou, že vyčkávání, až bude připravena, by
velmi zdržovalo vydání úpravy na úseku trestního soudnictví . . . "
Účelnost tohoto postupu ponechme diskusím politického charakteru.
Z odborného hlediska juristického a legislativního je zřejmé, že vydání
jednoho zákona upravujícího celou problematiku unifikované, by bylo
opatřením nejvhodnějším. Při generálním řešení by pravděpodobně
mohla být nalezena možnost vyhovět oběma požadavkům - t.j. času i
rozsahu, i když je nutno připustit politické ostří tohoto řešení z hlediska
dobové atmosféry.
Pokud lze uvedené argumenty u prvého okruhu sporných problémů
zvažovat, je řešení v druhé námětové oblasti 'zcela neudržitelné. Zákon
dopadl na odsuzující rozsudky v trestních věcech, v nichž rozhodovaly
v prvním stupni tyto soudy: Nejvyšší soud jako soud I. stupně (působil
tak od 1.8.1950 do 31.12.1956); bývalý státní soud, (od 24.10.T948 do
31.12.1952) a krajský soud nebo vyšší vojenský soud, příslušný podle
§ 17. ods.ltr.ř. v době od 1.1.1953 do 31.7.1965. Zákon tedy nejen
zužuje okruh přezkoumávaných případů na opravdu nejkřiklavější
(jde tu vesměs o odsouzení pro trestné činy "proti republice", z jiných
pouze t.zv. "ohrožení jednotného hosp. plánu", "nesplnění závazku" §§135,136 tr. zák. z ,r. 1950 - a "zneužití vlastnictví" - §133 téhož zákona), ale přezkumnému řízení nepodřizuje ani všechny případy odsouzení pro nejzávažnější tr. činy proti republice; tedy provádí krutou
několikanásobnou selekci, která zdaleka nemůže uspokojit ani ty skutečně nejodůvodněnější požadavky. (Zákonem byla opominuta odsouzení pro tr. činy proti republice bývalými sborovými soudy I. a II. stolice, které tyto činy soudily až do 23.10.1948 a krajskými či vyššími
vojenskými soudy, příslušnými podle § 17 tr.ř., pokud soudily v době
od 1.8.1965 do konce r. 1967. Zcela opomíjí odsouzení okresními (lidovými) soudy, pro trestné činy proti republice. I věcný rozsah vymezený
zákonem, je irrelevantní, vzhledem k dlouholeté justiční zvůli - z politic-
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kých důvodů docházelo k odsuzování i v řadě jiných skutkových podstat, jako na př. t.zv. "rozkrádání majetku v soc. vlastnictví", "poškozování" téhož atd. Totalitní režim v Československu totiž ve shodě se
sovětskou právní doktrínou, vůbec neuznával institut t.zv.
politického
deliktu (t.j. neuznával ve smyslu mezinárodně běžných výhod). Ze všeho vyplývá, že zákon časovým, věcným i skutkovým vymezením okruhu
přezkoumávaných případů, zasáhl jen zlomek skutečných obětí dlouholeté represe.
Třetí okruh řešených otázek - problematika způsobu provedení rehabilitace - byl ovšem politicky nejzávažnějším. Možná alternativa generálního zrušení, znamenala potvrzení právní domněnky nesprávnosti
všech rozhodnutí, v časově a věcně vymezeném okruhu. K novému
projednání věci by - podle návrhů - došlo jen v případě, jestliže by to
prokurátor v určité lhůtě navrhl. Zvolené řešení ve smyslu zcela opačném - t.j. meritorní zkoumání každého případu soudem, vycházelo oficiálně z těchto argumentů: - generální řešení by stavělo na roveň vinníky a nevinné; bez přezkoumání každého případu by bylo obtížné odhalit roli vinníků; nevina neprávem odsouzených by nebyla vyslovena,
což by 'mělo následky i v otázce odškodnění atd. Protiargumenty: nevinu lze vysloviti i při generálním zrušení, v tak úzce vymezeném věcném okruhu lze počítat případy "právem odsouzených" i podle čsl. "socialistického" trestního práva na promile procenta. Stíhání vinníků justičních zločinů a policejních provokací lze řešit nezávisle na soudní rehabilitaci obětí, která může proběhnout daleko rychleji atd. Zde není
ale pravděpodobně polemika juristického charakteru na místě; domnívám se, že řešení vyplývalo z logiky politické doktríny "řízené demokratisace". Jestliže vedení KSČ (přes některé radikální hlasy ze svých řad)
nepřipustilo v principu ústup od svého politického monopolu, nemohlo
stejně tak prohlásit celé uplynulé období za období nezákonností, byť
by se toto prohlášení vztahovalo jen na úsek trest, soudnictví a zcela
odpovídalo skutečnosti. V tomto smyslu lze tedy hovořit o ilusi rehabilitací - tak, jak byl zákon formulován, neodpovídal zcela nadějím do
něj vkládaným. Zákon však přesto znamenal významný posun v ozdravujícím společenském procesu - byl jedním z mála legislativních aktů,
které kodifikovaly oprávněné celospolečenské požadavky a alespoň částečně a zúženě garantovaly přání veřejnosti. (Většina ostatních návrhů
zůstala navždy pohřebna v labyrintu institucí, které měly - podle představ některých politických naivistů - samy sebe reformovat.) Pak tedy
zákon do jisté míry rehabilitoval naděje, které se bohužel zanedlouho
ukázaly býti ilusemi.
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Návrat

k totalitní

justici

Už delší dobu probíhaly v současném Československu "odborné diskuse", které ideologicky předznamenávaly novelisaci uvedeného zákona.
Až do poslední chvíle nebylo ovšem zcela jasné, zda bude zákon zcela
zrušen, jak zněly některé návrhy, či pouze změněn. "Zdravé síly",
jak neostalinisté sami sebe s oblibou označují, vyřešily nakonec situaci
s obvyklou taktikou: zákon byl novelisován zcela v rozporu se svým původním smyslem a účelem. Byl tedy likvidován ve své podstatě, při čemž
bylo jeho názvu zneužito k vytvoření jednoho z legislativních nástrojů
totality. Mašinerie propagandy přitom vysvětluje změny a zdůrazňuje
zachování zákona, jako záruku dalšího pokračování v "nápravě nezákonností" 3 . Námitky "odborníků" nesměřovaly přitom pouze proti znění zákona, který mnoha svými nedůslednostmi poskytoval možnost opačného výkladu, ale i proti praxi v provádění rehabilitací. Předseda Nejvyššího soudu ČSR JUDr. Josef Ondřej (nově dosazený místo odvolaného Dr. Bočka) uvádí: " . . . příčiny závad v rozhodování soudů spočívají za prvé v nevyhovujícím kádrovém obsazení dosavadních zvláštních senátů, a za druhé v samotném znění některých ustanovení tohoto
zákona. Nedostatky vyplývající z kádrového obsazení se projevují zejména v jednostranném zjišťování skutečného stavu věci, v chybném
hodnocení důkazů provedených v soudním řízení, někdy v jednostranném pohledu na rozsudky spadající do období, na něž se vztahuje režim
zákona . . ."4 Soudci zvláštních senátů, nepoznamenaní podílem na justiční libovůli padesátých let, byly tedy jednou z hlavních překážek
změny soudní praxe, která nevyhovovala znovu ožívající Vyšinského
právní doktrině. Jedním z požadavků eventuální novelisace bylo zrušení zvláštních senátů, což výrazně dokumentuje charakter provedené
změny - toto stanovisko totiž není možno žádným způsobem vysvětlit
jakýmkoliv "odborným" nedostatkem zákona. (Na toto stanovisko navazuje i požadavek zrušit vyloučení Státní bezpečnosti z prověřování
posuzovaných případů.) Novela vyhověla v tomto směru návrhům a tím
i zlikvidovala nejdůležitější předpoklad skutečné nápravy - neboť jaké
objektivní "prošetření" a "posouzení" lze očekávat od osob, které byly
samy vinníky, či jsou k vinníkům ve vztahu služební závislosti? Předpoklady objektivní obhajoby byly vyloučeny mimo jiné už rozhodnutím ÚV ČNF o ukončení činnosti rehabilitačních komisí NF a rehabilitačních poraden S P B k 31. březnu t.r. Hlavní okruh námitek, vztahujících se k vlastnímu soudnímu postupu, může být opět jen pro ne
příliš bystrého laika motivován juristicky. Citujeme téhož autora: "Zá-
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kladním nedostatkem v tomto směru je, že zákon nepožaduje
prověření
správnosti původního odsuzujícího
rozsudku po věcné stránce a jednoznačně nestanoví povinnost zrušit rozsudek jen tehdy, je-li zjištěno,
že
je věčně nesprávný." 5 Vyhovět tomuto požadavku ovšem znamená
postavit na hlavu zásady trestního procesu, vyjádřeného i čsl. trestním řádem, který stanoví výslovně na př. pro činnost odvolacího soudu (tento soud provádí přezkumné řízení, stejně jako soud
rehabilitační): "Odvolací soud zruší napadený rozsudek
také . . . .
pro podstatné vady řízení, které rozsudku předcházelo,
zejména
proto,
že v tomto řízení byla porušena ustanovení, jimiž se má zabezpečit
objasnění věci nebo právo obhajoby . . . 6 Jakýkoliv rozsudek vydaný v řízení, které nedbá základních formálních předpisů, j e totiž nejen právně
irelevantní, ale i věcně neobjektivní,
protože neposkytuje dost možností
k řádnému skutkovému zjištění. Může být tudíž založen pouze na soudcově - většinou nedoložené - hypothese. Není ale povinností obviněného'
- a to formálně ani v žádné totalitní diktatuře - dokazovat, že není vinnen, nýbrž povinností soudce je zjistit, zda vinen je. Citovaný návrh,
'který byl novelou přijat, znamená ovšem, že bude povinností soudu dokazovat, že rozhodnutí soudce z 50tých let, neopřené o žádné či nedostatečné skutkové zjištění, 'které tedy může být (a bezpochyby j e ) výmyslem, je věcně nesprávné, místo aby toto rozhodnutí zcela správně
zrušil. Kodifikuje se zde postup zcela opačný zásadám obecně uznávaným - místo presumpce neviny - předpoklad viny. (Nemluvě o takových
zanedbatelných jemnostech, jako je "pochybnost svědčící ve prospěch
obžalovaného" atd).
Novela zákona šla však ještě dál, než některé publikované návrhy.
Bylo výslovně stanoveno, že je možno podat stížnost pro porušení zákona tam, kde už senát v rehabilitační věci rozhodl. Lze tedy předpokládat rušení řady přezkumných rozsudků, a tedy další etapu lidských tragedií obětí totalitní represe.

Závěr
Novela zákona o soudní rehabilitaci z července 1970 je výrazným
produktem totalitní právní doktríny a nese bezpečné znaky kontinuity s
legislativními trestněprávními akty 50tých let. V politickém schématu
současného Československa, znamená bezpochybně výrazně zesílenou
posici ultrareakčiního křídla. J e j í formulace a charakter zpracování,
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přestupují hranice pouhé likvidace t.zv. obrodného procesu. Do jaké
míry, nelze vyčíst z pouhého textu a bude dáno analysou další praxe.
Jaroslav
Vejvoda
(Červenec 1970)

1A.

J . Vyšinskij: "Otázky teorie státu a práva"; (citováno podle Učebnice
čsl.trest.práva, Orbis, Praha, 1959.)
3 Doc. Dr. A. Růžek: "Zákon o soudní rehabilitaci", Právník č. 2/1969, A c a demia, Praha.
2 Viz na př. rozhovor Čs. rozhlasu s ministrem spravedlnosti ČSR Dr. Němcem, ze dne 8.7.1970.
4 J U D r . Josef Ondřej: "Soudní rehabilitace do plného souladu s našimi zákony", (Tribuna č. 23 ze dne 18.6.1970.)
5 tamtéž.
6 Zákon ze dne 29.11.1961 o trestním řízení soudním; (vydal Orbis, Praha
1962.)

Novopačtí Suchardové
Jeden z našich čtenářů v severních Čechách nám zaslal zprávu o renovaci Suchardova domu v Nové Pace, kde kdysi býval častým hostem M i koláš Aleš a jiní významní umělci.
Suchardův rod j e již ve své třetí generaci rodem výtvarníků. Antonín
Sucharda vytvořil v Čechách prvý Husův pomník, který byl odhalen r.
1872 v Jičíne. J a k o řezbář, byl autorem pozoruhodných loutek. Tři jeho
dětí - Stanislav, Anna a Vojtěch - se uplanili výrazně v kulturním životě
severních Čech, jako tvůrci řady soch, památníků, fresek a loutek. V o j těch Sucharda provedl mimořádně úspěšnou renovaci dvanácti apoštolů
pražského Staroměstského orloje a jeho bratr Stanislav j e autorem pražského pomníku Františka Palackého. Sestra Anna se proslavila především
j a k o malířka květin. R. 1896 se provdala za prof. Boudu a Mikoláš Aleš,
který jim byl na svatbě svědkem, byl pak kmotrem jejich dvěma synům,
tragicky zemřelému Jaroslavovi, a jednomu z našich největších grafiků Cyrilu Boudoví.
Novopačtí Suchardové se tedy zapsali do kulturních dějin severních Čech
i Prahy. J e j i c h renesanční rodný dům v Nové Pace, zdobený četnými grafity, obrazy, keramikou a mozaikami, j e skutečným stánkem našeho umění.
fl.
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PROFESOR OTAKAR VOČADLO - " 7 5 "
( * 2.10.1895)
Když jsem v Proměnách před pěti lety vzpomínala sedmdesátky našeho největšího
soudobého
anglisty, profesora
Vočadla,
bylo těžko
předvídat, co přinesou další léta za dané nepříznivé situace. Dnes však
to víme a ,s radostí můžeme konstatovat, že jeho pracovní elán a výkon
není o nic menší než před pěti lety, i když mezitím přestál chorobu a
říká, že těžko snáší znečištěný pražský vzduch.
Pestrá životní dráha tohoto vědce přinesla bohaté plody v podobě
učených článků, knih a velkého počtu přednášek po celém anglosaském
světě 1 , kromě ovšem jeho úspěšného působení na Komenského a Karlově universitě a universitách v Cambridgi a Londýně; byla též "zpestřena" jeho účastí v bojích za první světové války, vězněním nacisty za
války druhé a utrpením, když byl r. 1950 stalinisty propuštěn ze svého
universitního místa. Myslím, že velký počet jeho žáků sdílí se mnou
názor, že tento poslední fakt je jedním z největších přečinů, jichž se
stalinský režim dopustil na české kultuře. S odstupem pěti let si člověk
tím více uvědomuje, co znamená pro mladou generaci ztráta 18 let činnosti tak znamenitého vědce a učitele. I když profesor Vočadlo za tu
dobu nezahálel (vydal m.j. a anotoval mamutí dílo Sládkových překladů Shakespeara), my, jeho odchovanci, víme příliš dobře, co naši nástupci v studentských řadách tím ztratili.
V r. 1968 byl profesor Vočadlo konečně rehabilitován. S jakým elánem se znovu pustil do práce, i když v třiasedmdesáti už normální smrtelníci většinou touží po odpočinku, a jaké muselo být zklamání, když
se za změněné situace začal rýsovat konec slibného začátku tak brzy!
"Nejvíc je mi líto těch mladých", psal Profesor Vočadla, "že musí studovat za tak těžkých podmínek."
Snad ale i mezi těmito mladými se najdou takoví, kteří by pomohli
nést předanou pochodeň. Ta, bohužel, v našich rukou neplápolá tak
jasně, neboť naše schopnosti nedosahují výše našeho učitele, avšak
budeme dbát, aby aspoň nezhasla, aby mohla v pravý čas znovu vzplanout.
B. R.
1 Viz "Proměny",

leden 1966.
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Bradbrooková

JOHANNES
narozený

Společnost

3.2. 1896 v Praze, zemřel

URZIDIL
náhle dne 2.11. 1970 v

pro vědy a umění v něm ztratila čestného

Vzpomínáme si, že J. W. Goethe
společnosti Českého Musea.

přijal

Římě.

člena.

čestné členství nově

založené

Fysicky Goethe poznával zemi českou v Karlových Varech a Mariánských lázních, jejichž léčivá zřídla mu pomáhala umírnit následky
české
kuchyně, které holdoval. Duchovně se Goethe poklonil před českou kulturou. Goethe se učil latině podle Komenského
"Orbis pictus" a s menpřevzal
ším už úspěchem se začal učit češtině. Podle Urzidila Goethe
z Komenského
pojem "pietas", jako základ humanitního vzdělání a výchovy. (Wanderjahre, Uebungen der Ehrfurcht).
Urzidil znal svého
Goetha nazpaměť
a neopomenul
vyzdvihnout,
že ve své
"Klassische
Walpurgisnacht"
Goethe takřka doslova převzal jednu ze
základních
rebus."
myšlenek
Komenského
"Omnia sponte fluant, absit violentia
Všecko ať volně proudí, nechť násilí věcem je cizí.
Urzidil byl řečník kouzelně němčiny pražské, umělec, básník, spisovatel, literární kritik a historik. Málo kdo ví, že byl také dovedný řemeslník a že krátký čas po příchodu do Spojených států se živil zpracováváním uměleckých kožených
předmětů.
S Urzidilem umřel největší znalec Goetha, kterého zvláště nám Čechům přiblížil. Mám samozřejmě
na mysli Urzidilovu velkou
práci:
"Goethe
in Boehmen",
poprvé
vydanou
ve Vídni německy
roku
1932, v roce 1962 přepracovanou
v Americe a vydanou v Artemis Verlag v Zürichu. Málo Čechů patrně ví, že Urzidil napsal pro sbírku Hans
Kohna, ve Fischer Bücherei,
Die Welt der Slaven: "Geschichte
der
Tschechen." V úvodu hlásá v podstatě to co vyznával i Goethe, že i malý
početně národ má své místo v dění lidstva. Urzidilovy dějiny Čechů vycházejí z jeho hlubokého přesvědčení,
že mezi Čechy a Němci
probíhal
v dějinách
"vzájemný
boj ale i prospěšné
ovlivňování
se obou národů". Urzidilův nejosobnější
rys je jeho láska k rodné Praze.
Jako
kluk se naučil češtině na žižkovských
ulicích. Praze věnoval svůj půvabný román "Die Verlorene Geliebte" 1956 a "Prager Triptychon"
1960.
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Anselm Jaenicke
vydal svou skvělou knihu fotografií Prahy v pravém
slova smyslu za vedení Urzidilova, který k ní napsal text. (Prag, Glanz
und Mystik einer Stadt, Scherpe Verlag, Krefeld
1967).
Velmi záhy upoutal Urzidilovu pozornost současník Jana Amose Komenského a druhý náš velký exulant Václav Hollar, jemuž věnoval pozoruhodnou studii "Wenceslaus Hollar, der Kupferstecher
des
Barocks",
vydanou ve Vídni německy r. 1936, v Praze česky 1937 a anglicky v
Londýně 1942, kam odešel před Hitlerem r. 1939. Tuším, že roku 1970
napsal poslední svou malou studii "Setkání Komenského
s Hollarem v
Londýně"
pro čtvrtletník Společnosti
pro vědy a umění
"Proměny".
Rok 1970 byl pro SVU skutečně
rokem neblahým:
ztratili jsme v
něm Marii Heritesovou-Kohnovou,
dr. Ladislava
Radimského,
prof.
Otakara Machotku a na konec Johannese
Urzidila. S Urzidilem
odešel
po Max Brodovi
poslední představitel
nepočetné
ale slavné
pleiady
pražského
němectví, dokazujícího
možnost symbiosy Čechů s Němci
láskou v mystériu pražském
spojených.
Vratislav
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Bušek

Rozhovory a polemiky

O PRASTARÉ ŘEČI ŽIVOTA A KULTURNÍ DĚDIČNOSTI
Luděk

Jirouselc

Asi tak před dvaceti lety začali biochemici šturmovat tajemství bílkovin. Při tom objevili velice podivuhodnou řeč.
Žádný strach, prosím. Nebudu psát o jazykovědném "geniu" Josefa
Stalina a jeho názoru na pana Marra; nebudu psát ani o názoru pana
Marra na Stalina. Nebudu psát ani o archeologii, ač j e ta řeč dvě miliardy let stará.
Budu psát o té řeči jako biolog, neboť jí užívali dinosauři i pan
Darwin (aniž by o tom ovšem věděli). My se o tom dnes dozvídáme
zásluhou Řehoře Mendela, Beadlea, Kornberga, Averyho, Jacolba a Monoda, Nirenberga, Watsona a Cricka a díky naší plejádě vědeckých
es, veřejnosti mnohem méně 'známých, než třeba Tom Jones či Jadkie
Kennedyová.
Luštit zápisy té staré řeči je veliké dobrodružství, chcete-li vědět,
proč je třeba 'kůň koněm. Ta řeč se píše, opisuje, rozmnožuje, překládá
a vyvíjí jako každá 'živá řeč. Její zápisy najdeš v každé buňce. Není to
žádná hieroglyfická enkaustika či tajemné vrypy a cejchy, 'které by četli
mágové vědy těmi nejelektronkovatějšími mikroskopy ve světle vědeckých termínů, nejsou to žádné znaky či uzly v lemech karyoplasmatického retikula či jiné nomenklaturní hrůzy.
Ta řeč je chemická. Každé písmeno j e představováno jednoduchou
chemickou sloučeninou, jimž chemik říká nukleové báse. Celá řeč má
pouze čtyři písmena. Slova té řeči jsou ze tří písmen a pomocí cukerných a fostátových zbytků seřazena do vět, jako korále na niti. J e možno stanovovat chemickou analysou, kolik jich je, je možno je vážit, fotografovat, prohlížet a případně nasypat do flaštičky po Alka-Seltzeru.
V takové podobě se to jmenuje kyselina desoxyribonukleová, zkratkou
DNA. I budeme tu řeč nazývat DNAštinou. Viděli jste někdy řeč v podobě bílého prášku? Tož to jsou ty zázraky moderní vědy.
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Věty DNAštiny jsou zapsány v knihách, jejichž povahu ještě moc
neznáme. Když j e potřeba tuhle literaturu v DNAštině stěhovat, což
bývá při buněčném dělení, uloží se ty knihy podle přesného pořádku,
žádný halabala šlendrián, do beden, kterým se říká chromosomy; ty bedny se rozdělí mezi starou a novou buňku stejným dílem, dopraví kam
patří, rozbalí, knihy se vyjmou a pak nám mizí z přímé evidence. Čtenář již tuší, že literatura v DNAštině je uložena v buněčném jádře. U
primitivních organismů, jako jsou viry a bakterie, je ta literatura malá,
spíše jenom jako nějaký manifest nebo návod k použití. Má nějakých
1500 až 5000 slov a na to tyhle organismy nepotřebují buněčných jader
jako skříní k úschově. Zapsaná informace na řetězu DNA však stačí jako mocný povel: 'když vnikne d!o hostitelské buňky, převezme vládu a
podle svého vzoru vyrobí celou generaci dalších virů, až ta jimi přecpaná buňka praskne a zajde. Voje nových virů napadnou další buňky
a proniknou do nich, opakujíce znova své zhoubné povely. Tak to jde až
organismus pána světa ulehne do chorého lože, pije mnoho tekutin, bere
aspirin a svařené víno, což těmto virům chřipky vezme řeč. A je po
povelech.
DNA je nepříjemně velikou molekulou. To bránilo chemikům po
dlouhou dobu se v ní šťourat. Nechávali j i tudíž stranou jako kyselé
hrozny. Zatím biologové dělali zajímavé hříčky s transplantacemi buněčných jader a 'koumali, na co je dobré. Bez jader buňky zašly. Ale
když se jádro pokusné řasy nahradilo jádrem řasy jiného druhu, změnila se řasa v ten jiný druh! A pak O. T. Avery ukázal, že chemicky čištěná DNA přenáší dědičné vlastnosti z jedné bakteriální buňky do druhé. Do té doby se myslelo, že jednotky dědičnosti-gény, jsou bílkovinami. Averyho pokusy ukázaly, že tajemství dědičnosti má co dělat s
DNA. A to byl krok k objevu DNAštiny. George Beadle svým celoživotním dílem ukázal, že jednomu génu odpovídá jeden enzym: nic víc
a nic míň! Watson s Crickem potom rozluštili strukturu DNA a navrhli
způsob, jakým by se genetická informace v DNAštině mohla uplatňovat
v kvalitách a činnosti buněk. Jacob a Monod našli, jak se podle té informace synthetisují v buňkách jednotlivé bílkoviny, tudíž i enzymy,
které to všechno chemické dění života kontrolují. S přispěním dalších
badatelů, kteří to či ono přiopravili nebo doplnili, se nám dnes dostává
slušného obrazu o tom, co je, co dělá, jak se uchovává dědičná informace zapsaná v DNAštině a jak se j í užívá. Gén, ta idealistická obluda imperialistického mendelismu-morganismu, jak jí spílali nejmaterialističtější veleknězi sovětské vědy, to neexistující monstrum, se ukázal být
stejně hmotným jako lokomotiva. Vzpomínám, jak byl kdysi napadnut
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profesor Hrubý: "Prosím Vás, gény neexistujou! Viděl jste někdy něj a k e j ? " "Neviděl", odpověděl Hrubý, "ale viděl jste Vy nějaký atom?"
(Tehdy už sověti atomy uznávali). Netřeba uvést, že profesoru Hrubému ta odpověď způsobila mnoho nepříjemností.
Lidská DNA obsahuje informaci, zapsanou ve stejné řeči jaké používají komáři, myši i psi. Má však větší rozsah, asi 'dvou miliard slov.
Tato informace je přítomna v každičké buňce lidského těla a kdykoliv
potřeba, něco se z ní užije. Pro srovnání: Kdyby Proměny vycházely
denně od doby Sokrata, teprve v našich dnech by dosahovaly stejného
počtu slov. A 'to by se na jejich stránkách vystřídaly články o okupaci
Dacie, invektivách Demosthenových, osvobození Řecka Římany, kulty
imperátorů, reportáž o Neronově berbecue-party, nepříjemnosti s křesťany, recense Epištol Korinthským, stížností na import lvů, kritiky minnesangerů, boje o rannou gotiku, soudničky ze Španěl, úvahy nad tím,
k čemu 'je dobré, aby Kolumbus 'jel do Ameriky a přivezl novověk. Bylo
by tam o rehabilitačním řízení pana Galilea i třeba interview s J . S.
Bachera o populační explosi - prostě bylo by toho jako v knihovně o
tisíci svazcích. Je to vzor pro stěhováky: buňka tuhle knihovnu přestěhuje nepřeházeně ve 48 bednách za dvě hodiny. Stěhovat turbinu na
Orlík nebo Boulder Dam je úděsné, protože je to velké a neotesané.
Rozbít při stěhování piano ¡je směšné nebo k vzteku. Buňka pracuje v
malém, nesmírně jemně a přesně a nechává nás stát v údivu nad tím,
že to dělá po eóny stejně efektivně.
Nyní by se mělo dostat čtenáři stručného kursu klasické genetiky,
aby věděl, že gén j e věda v DNAštině, ze potomek dostává jeden gén
od otce a druhý od matky, pro každou dědičnou vlastnost, aby seznal,
že gény z toho páru mohou být stejné nebo rozdílné a že se při oplodnění mohou všelijak kombinovat a že ta hra statistiky způsobuje tolik
možných kombinací, že mimo jednovaječná dvojčata snad od počátku
dob nebyli na světě dva lidé naprosto stejní.
Ve světle tohoto poznání, vypadají podivně filosofie rovnosti jako na
př. hnutí žen, francouzská revoluce nebo ranný komunismus. V praxi
to pak nefunguje a plodí Napoleony nebo Staliny. A ženské zatím vždy
časem zmoudřely, protože after all, "biologie je biologie."
Geneticky podmíněny nejsou jenom fysické znaky. Statistika lidského křížení zasahuje i do dějin, když se jí podaří gény tak zamíchat, že
vznikne vynikající osobnost. Ovšem j e j í vznik je vázán na dobu a podmínky; biologie pojem vynikající osobnosti nezná. To je termín umělý:
jednou j e j nese vynikající badatel, jindy usurpátor. Vezměte jim však
"bádadlo" či "usurpadlo", t.j. sumu náležitostí k badání nebo usurpo-
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vání potřebných, a přes všechny genetické vlastnosti se do dějin nedostanou. (Dejte však všechny možnosti troubovi, a nedostane se do nich
také, pakliže ne jako vynikající pitomec.)
Reprodukce genetické informace je procesem nesmírně výkonným, i
když také nesmírně složitým. Od oplodněného vajíčka, v kteréžto podobě začal milý čtenář svou existenci, až do doby, kdy svou informaci
předal svým dětem, musela biochemická úřadovna jeho buněk opisovat
genetickou zprávu pro zprvu malý, ale geometridky rostoucí počet buněk ve stovkách vydání a to tak, aby se původní informace nezkomolila, což se však přece jen někdy stává. Chyby při přepisu jsou však
značně spolehlivě eliminovány. Nejsou-li, je zle! Na př. mezi černochy
je značně rozšířena srpkovitá anemie. To je způsobeno náhradou jednoho písmene v genetické informaci jiným, což zkomolí důležité slovo textu v DNAštině. V důsledku toho se netvoří v krvinkách normální krevní barvivo, ale barvivo, v němž jediná, z téměř tří set stavebních jednotek, byla nahrazena jinou. Tato nepatrně vyhlížející chyba má velice
patrné důsledky pro postiženého. U jiných anemií nacházíme jiné cihličky zaměněny. A když je jeden marod, není ani jeho osobnost v nejlepším pořádku. O tom nás poučuje historie, jak všelijaké mory, a neduhy
vůdců, zničily národy či celé civilizace.
Genetická informace může být poškozena všeličímž. Od umělých
sladidel, či drog, až po radioktivitu a smog. Poškození spočívá v chemické změně jednoho (nebo celé řady) písmene DNAštiny na jiné;
prostě zkomolení textu. Zahubí-li takové zkomolení individuální buňku, je ještě dobře, ale když se zkomolení přenáší do dalších buněčných
generací, je zle: může být tak závažné, že způsobí rakovinu nebo jiné
zloby. Zkomolení může postihnout i genetickou informaci uloženou ve
spermiích nebo vajíčkách. Mnohá taková zkomolení se asi eliminují tak,
že postižená buňka není schopna oplodnit, ale ¿komolení se nemusí eliminovat a může v potomstvu způsobit vrozené srdeční vady nebo rozštěpy patra, poruchy sexuálního či duševního vývoje, hluchoněmotu či
mongolismus, idiotismus nebo kriminalitu, a to už není legrace. Kdosi
řekl, že dnes vrozených vad přibývá. Nuže, měl-li dříve mladík zaječí
pysk, měl malou naději najít si ženu a děti. Dnes novorozenci rozštěp
sešijí a milý hoch se může vesele množit, a vyrábět další generace dětí, jež potřebují chirurga hned po narození. Měl-li dříve někdo vadný
zrak, snáze ho sežrali medvědi. Dnes dostane brejle a medvědy držíme
v klecích. Je dobré, jestliže medicina vady přírody napravuje. Lékaři
dostávají svůj chleba a naše humanita je blažena, jako předsedkyně
Spolku pro ochranu zvířat, když zachrání kanára před kočkou. Jenže
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věda zvedá varovný prst. Viděl jsem lokality endemických degenerací v
isolovaných osadách, kde se chyby genetického kódu neeliminovaly
možností širšího výběru partnera, obce ve kterých bylo až 1 0 % slabomyslných a kreténů, a zbytek obyvatelstva projevoval značnou lenost,
tupost, nedostatek aktivity, podnikavosti a přizpůsobivosti, kde byl průměrně nízký IQ a značný odpor k myšlení hlavou. Bylo zajímavé korrelovat to se vzhledem obce, s pobořenými a nespravovanými chalupami,
s močůvkou, tekoucí přes náves, s dětmi obsypanými mouchami a s
obecními tatíky bez zájmu o cokoliv. Nechť si čtenář představí, jak by
se v takové civilizaci pracovalo třeba kardiochirurgovi. Ten zvednutý
prst vědy je však značně bezmocný a každá snaha něco udělat, naráží
na komplikovaná "tabu": oblasti s největším počtem slabomyslných se
nejvíce bránily novotám, které měly odstranit kreténism mezi budoucími generacemi.
DNAština je universální řečí života na této planetě. Ta universalita
ukazuje, že rozdíly mezi námi a zvířaty, které bychom rádi nárokovali
pro úkol své rodové ješitnosti, není snadné nalézt. Ukazuje, že člověk
stojí jako plnoprávný člen v řadě, v níž jsou červi, žraloci, hadi, vlci,
opice a jiná verbež. S touhle .společností máme společnou řeč života a
mnoho neřestí. Objev DNAštiny doplňuje, co jsme správně předpokládali už dříve: že jsme se postupně vyvinuli ze stále jednodušších organismů, na jejichž počátku stál nějaký primitivní systém složený z trochy
DNA, něco bílkovin a nějakých jiných látek. Ta DNA musela obsahovat informaci, jak co dělat. Mohla vzniknout spontánně pospojováním
núkleových básí tak, aby daly větu DNAštiny s nějakým smyslem. Příroda na to měla dost času, aby vyzkoušela dostatečně velký počet kombinací. Nukleové báse samy vznikly ze čtyř druhů atomů a chemici je
umí vyrobit za podmínek, jaké asi existovaly tehdy, když začínal život.
Ty potřebné atomy vznikly thermonukleárními reakcemi, které také
umíme napodobit. Vznikly z vodíku, 'který je nejjednodušším atomem,
složeným z jediného protonu a jediného elektronu. Tenkrát, v dobách
biblického chaosu, vodík vyplňoval celý vesmír, jak říkají fysikové. Je
ovšem s podivem, že v tom jednoduchem vodíkovém atomu jsou uložena všechna destinia, jakýsi filonský logos, řád, instrukce či potencialita,
'která dovolila konstrukci jiných prvků, vody, chemických sloučenin,
bílkovin, DNA, virů, bakterií,řas, rostlin, praještěrů, opic a - lidí. Představa, že celá tato cesta je předurčena ve vodíkovém atomu, je až šokující, ale není o nic méně fantastická, než představa, že svět vznikl
najednou, t.j. za šest dní, s řekami, horstvy, hady i s jablky, úsilím antropomorfního Stvořitele.

52

V DNA jsou zakotveny informace, které způsobily, že máme vyvinutější nervovou soustavu, než mají ostatní živočichové. Možná, že máme
něco, čím se od nich zásadně lišíme, ale zatím o tom nevíme. Nemluvme o nesmrtelnosti duší, to patří jinam. Máme snad dokonalejší paměť.
Máme lépe vyvinutý systém sdělování informací, t.j. lidskou řeč. Ovšem
delfíni jsou také značně výmluvní. Někteří z nás dovedou myslet abstraktně, ale to šimpanz dovede taky, když dostane trénink. Rozdíl inteligence mezi šimpanzem a některými lidskými skupinami, je menší,
než rozdíl mezi těmito a skupinou špičkových duševních pracovníků.
Jen málokteří z nás nežijí pouze v přítomnosti, a mají širší záběr faktů a souvislostí.
Nicméně, používáním rozumu aspoň některými z našeho rodu, užíváním paměti a lepší komunikací informací, pomocí vynálezu písma,
jsme jako druh rozvinuli něco podivuhodného: kulturní dědičnost. Začíná účením se řeči. Pokračuje rozvíjením paměti, k udržování nabytých vědomostí. Užívá myšlení k nabývání nových informací a objevování méně nápadných vztahů mezi věcmi a pojmy. Rozvíjí abstraktní
myšlení i představivost a pomáhá potlačovat to "zvíře" v nás. Literatura, matematika, filosofie, věda, technika, architektura, hudba a ostatní umění jsou produktem kulturní 'dědičnosti, stejně jako folklór, způsoby lidského styku, veřejná kanalizace a čistota záchodků, doprava i
hygiena, a samozřejmě, svobodné volby, které mají omezit zneužití politické moci. Víme, že kdykoliv svoboda individua byla potlačována
mocnými tohoto světa, docházelo ke stagnaci nebo úpadku kultur. Kulturní dědičnost není historií, ale epika dějin je pro ni hodnotným
materiálem.
Budujeme si instituce, jejichž smyslem je uchovávat informaci, nasbíranou jednotlivci, po dobu delší, než je lidská paměť, a předávat ji potomkům: archivy, sbírky a musea; instituce, jejichž smyslem je kulturní
dědičnost rozmnožovat: ateliéry, laboratoře, ústavy; instituce, které ji
mají předávat dalším generacím: školy základní, university, tisk a komunikační prostředky a pak instituce, které k tomu mají dávat prostředky: obchod, průmysl a fondy.
Kulturní dědičností se nejvíce lišíme od zvířat a to tím více, čím
více jsme jí účastni. Čím více chceme být lidmi, tím více potřebujeme
jejích informací o životě, přírodě, silách a vesmírných zákonech, které
jsou nám dány, abychom si nedávali zákony jen lidské, které jsou nemoudré.
Antropologové po dlouhá léta hledali chybějící článek ve vývoji mezi
opicí a člověkem. Pak to vídeňský zoolog Lorenz vyřešil: "Missing
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link"? To jsme přece my! Je těžko říci, jak dalece jde o "'bonmoť', či
o hlubokou pravdu. Záleží na tom, jaká si zvolíme kriteria, avšak je
zřejmé, že vývoj se do budoucnosti nezastaví u nás. Příroda stále, ač
nenápadně, experimentuje a lidských nedostatků je tolik, že není důvodu, proč by nešlo vytvořit nějaký méně nedokonalý rod. Příroda
ovšem nesdílí naše kriteria a z toho, že chytrý a sympatický Kromaňon
byl nahrazen hrubým a neurvalým Neandrtálcem, je vidět, že příroda
nesdílí naše ideály, sympatie, sny a emoce. Kdybychom znali záměry
přírody, mohli bychom j í ve vývoji budoucího lidského rodu pomoci
vědomě. Eugeniku Hitler sice zprofanoval, ale nevymyslel. Kdybychom
věděli, že budoucí člověk bude fialový, učili bychom děti už na školách
vyhýbat se nazelenalým partnerům - čtenář pochopí, co tímto barevným
příměrem mám na mysli - rozhodně ne rasismus, to je problém jiný. Je
také možné, že příroda žádné záměry do budoucna nemá, nechávajíc
věci reagovat a eliminujíc zmetky, které klasifikuje dle svých kriterií;
zmetky, které se neosvědčují v rámci potenciálů vodíkového atomu.
Stojíme tu bezradni. Věda nemůže říci, kdo je tím zmetkem, zda neinteligentní a agresivní moron nebo člověk tak ušlechtilý jako byl
třeba Albert Schweizer nebo TGM.
Máme nástroje, jimiž bychom mohli evoluci lidstva ovlivnit. Jejich
extrémním případem je atomová zbraň. Říká se, že j e j í zneužití by
mohlo vyhubit život na této planetě, což je teoreticky možné. Nemyslím
však, že by k tomu prakticky došlo: držitelé moci by se v retaliačním
úsilí vyhubili nejdříve mezi sebou, a odlehlé národy by měli šanci přežít
ve světě, zbaveném na čas supermocností. Možná, že by dali se svými
ozářenými genitály vzniknout novému rodu, ale pokusy na toto téma
ukazují, že by to bylo spíše k horšímu, než k lepšímu. Příroda však
použití atomové energie bránit nebude. Nukleární rozhovor by byl jistě
evolučním faktorem, ale pozor, evoluční faktory mohou být pozitivní i
negativní, takže je dobře, uvažovat o méně rasantních methodách eugeniky. A takové existují. Jednou z cest je ta, kterou jsme nazvali kulturní dědičností. Víme, že na jedné straně existují třeba i vysoce specializovaně vzdělané bytosti zcela nekulturní, které přesto, že zoologicky přísluší k druhu "Horno sapiens", jsou blízko k bestiím, když neshledávají,
že jejich ambice, emoce, frustrace a komplexy jsou náležitě ukájeny. Na
druhé straně stojí ušlechtilí lidé, kteří se vyznačují snášenlivostí i
moudrostí.
Kulturní dědičnost je oním vektorem, který současný druh polarizuje na ty, kteří jí používají a na ty, které by bylo možno nesprávně,
ale pádně označit starým českým slovem - blbci. Dějiny jsou stálým
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obrazem bojů mezi oběma skupinami. Těch druhých je však více a
jsou snáze sjednotitelni pod prapory nejrůznějších nesmyslů. Často zničí, co ta první skupina vydobyla, dovedou pálit knihy, chrámy a kulturní památky, střílet na fasády, ničit, čemu nerozumí, a čeho se pudově, zvířecky bojí. Potíž je, že přechod mezi oběma skupinami, které
jsou zde uvedeny v extremních příkladech, jsou tak nenáhlé, že je mezi
našimi sousedy nerozlišíme. Příroda na to potřebuje statistice let, ale
pak rozhodne, zda se vrátíme nazpět do Neandrthálu či dob Hunů (zdá
se to být ideálem pro mnohé), nebo vytvoříme člověka s velikým Č. Bude to ovšem ještě Homo sapiens? Sotva. Což takhle "Homo decens"
nebo "Homo cogitans"?
Člověk se člověkem nerodí, ale teprve stává. Tím, že se účastní kulturní dědičnosti. Člověk, to by měla být bytost moudrá a myslící. Potenciality k tomu má už při svém zrodu, ale jak často je zmrhá sám nebo
zásluhou jiných, kterým je pohodlnější zůstat na úrovni politiváníhodně
živočišné! Ty potenciality máme zakódovány ve svých DNA; a fakt, že
někteří ji mají defektní, není důvodem k tomu, aby se jim ostatní přizpůsobovali.
Napsal jsem několikrát slova moudrost, rozum, myšlení. Bylo by
dobré víc užívat těchto vlastností, ne jenom "mazanosti". Když vidím
záběry z rock-festivalu nebo zasedání Bezpečnostní rady, zdá se mi,
že ty tři dobré vlastnosti beznadějně prohrávají svůj boj s vášněmi a
pudy. Nedělám si ilusí, že vzdělání nedělá mudrce z nás všech, ale rád
bych viděl, aby rozumu bylo více tleskáno, než kolik jsem viděl za svůj
život. Marně čekám, až jednou přestane platit věta z klínopisné destičky od Eufratu, na niž kdosi před šesti tisíci lety napsal: "Kamkoli pohlédneš, všude samí blbci". Jak je vidět, kulturní dědičnost funguje
velice pomalu, ale jsem optimista v tom, že funguje: jak pro celý rod,
tak pro jednotlivce.
Tož, dalo by se z konceptu o kulturní dědičnosti vyvozovat mnohé,
což ponecháme péči čtenářově, za domácí cvičení v užívání frontálních
laloků.
Stát se člověkem je tvrdá fuška. A chce to čas .
.
.
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Karel Schwarzenberg:

Něco o samohaně
Nikoli - nechci zde mluvit o podívané, kterou před časem "nová levice",
na znamení nevím jakého protestu, poskytla na akademické půdě vídeňské,
činíc na katedře, co se nemá dělat ani na záchodě. Chci mluvit o rozdílu v
politické frazeologii. J e dnes prostopravdou, že mezi obřadnou společností
baroka a naší dobou j e propastný rozdíl. A jeden takový rozdíl j e ve způsobu, j a k politická moc sama sebe představuje. Za doby baroka a za celého
Starého režimu vrchnost měla epítheton constans "milostivá". My, Starší,
ještě oslovujeme dámu: "Milostivá paní". A právě za doby t. zv. Temna patřilo k e slohu habsburského dvora, mluvit v literatuře i v listinách o r a kouském slitování: "Clementia austriaca." Vlády našeho věku podobného
ceremoniálu neznají. Hitler se nenechal oslovovat jako nejmilostivější pán,
a komunisté nemluví o marxitítitíkém slitování. Naopak: my, prý, si s vámi
umíme poradit. . . !
Nuže, j e lehko Starožitnou obřadnost odsuzovat jako pouhé pokrytectví.
A není sporu, že Vlálda Ferdinanda I. i II. i jejich nástupců dovedla být
tvrdá, dovedla zničit opozici, dovedla vykořisťovat poplatníka. Přes to tvrdíme, že slovní formy státních projevů mají svůj význam. Trváme na tom,
že j e to zásadní i praktický rozdíl, zda vláda sama sebe představuje j a kožto křesťanskou a milostivou, či zda sebe samu nazývá brutální a stranickou. Chtíc nechtíc - vláda se musí držet představy, kterou o sobě chce
vytvořit. Dovodíme to na drobných konkrétních případech z pobělohorské
doby, které se dobře hodí k u srovnání se způsoby našeho staletí. J d e o případy, které se nám naskytly při běžné dějepisné práci.
Ve vídeňské Národní knihovně j e na př. opis privilegií města Loun, z
něhož se můžeme poučit o pobělohorských příbězích. Když Maxmilián B a vorský a Zikmund Polský poskytli Ferdinandovi II. bratrskou pomoc,
Lounští jako většina Čechů měli záporný postoj vůči zákroku spojeneckých
vojsk, a podle toho s nimi bylo naloženo. Ale když po sedmi letech dal F e r dinand II. svého syna v Praze korunovat, nastalo jakési pražské jaro, a tu
Lounští přišli s prosíkem; a dobře pochodilí. Ferdinand II. j i m udělil list
(český), v němž vykládá, že Lounští šice svou účastí na té minulé ohavné
rebelii ztratili všecka svá práva, že však on jakožto pán křesťanský chce,
aby nějaké svobody měli, a že jim tekly potvrzuje řadu starých privilegií;
dodává také - na čem by tolik záleželo dnešním pisatelům 2000 slov a j i ným podobným - že jim t u již minulou rebelii napříště nikdo vyčítat nesmí.
T o je, přiznejme, nejenom jiná tónina než bývaly Vůdcovy rozkazy, ve
kterých - a nejen snad v antinacistické propagandě demokratů - se soustavně mluvilo o k r a j n í brutalitě německých zásahů; to znamenalo také,
že poddaní z účinků vládní křesťanské frazeologie měli docela citelný
prospěch.
Anebo vezměme příběhy obce Hluboké po tom, co můj předek koupil v
r. 1661 hlubocké panství; nedávno jsem mel příležitost tyto příběhy sledovat. Ani schwarzenberští úředníci nebyli andělé, a z r. 170S máme případ,
který připomíná dnešní pohovory; Hlubočtí si totiž zvolili rychtáře, "však

56

ale jsouc on člověk příliš měkký a dobrý" nebyl knížecím hejtmanem potvrzen, a jmenován jiný. Také pamatovala vrchnost na své libůstky; syn
nabyvatele sice přenechal Hlubockým dva rybníky, kus lesa, kus polí, kus
louky a kus pastviny, "avšak bez zúžení neb újmy honu zvířecího", který
chtěl pod svým zámkem mít. Důležitější ovšem bylo tohle: v roce 1661 si
Hlubočtí připouštěli starosti o své výsady, protože promeškali příležitost
si j e dát prodávajícím (potvrdit. Teď bylo pozdě bycha honit a uvažovat o
nějaké příležitosti s nabyvatelem, "že by se něco, aby nějakou milost na
budoucí památku svou učinil, žádati mohlo." Takovou příležitostí byla teprve jeho smrt, kdy pak nový pán "výsadnosti a privilegia" hlubokého
podhradí potvrdil (česky); "Staro-podhradským ale v ohledu jich posavád
dle správy skoro těžkých robot umenšení neb slevení takovým způsobem se
přeje, aby jedenkaždý obyvatel budoucně každý týhoden toliko dva dni
robota k vykonání měl" . . . při čemž rádi uvěříme, že pobělohorská robota bývala ne skoro, nýbrž doopravdy těžká! To ovšem tam. kde musil poddaný robotovat větší část týdne.
Kdož může pochybovat, že nápad, "aby nějakou milost na budoucí památku svou učinil", má smysl jedině při pánovi, který chce být nazýván
milostivou vrchností. Naopak režiím, který s rozhořčením odmítá představu, že by proti části svých vlastních poddaných neměl vést (třídní) boj režim, který všude zásadně uplatňuje stanovisko stranickosti, bude podobných ohledů zbaven. Totalitní režim veřejnou samohanou sám odmítá představu, že by ho mohlo napadnout se snažit o spravedlnost; výsledek v praxi nemůže nebýt odlišný od výsledku režimu, který se k nestranné spravedlnosti aspoň veřejně hlásí. Pánovi z doby t.zv. Temna mohli kazatelé
vyčítat každou nespravedlnost, a hrozit mu peklem; mocipánovi, zvyklému
na politickou samohanu, nemůžeme vyčítat dodržování jeho veřejně přiznaných zásad. A na peklo on Už dokonce nevěří.

K DISKUSI NAD LITERÁRNÍM MYTHEM
Jiří

Veselý

M ů j k o m e n t á ř k U r b a n o v ě knize o Petru Bezručovi a k velmi kladné
recensi L . N. Z v ě ř i n y se neopírá o knihu samotnou, o níž j s e m se dověděl právě j e n z recense a j e j í ž tvrzení j s e m si tudíž nemohl nikterak
ověřit. Dále nemohu přímo polemisovat ani s L . N. Zvěřinou, ale nepoc h y b u j i o j e h o poučenosti ohledně fakt. N i c m é n ě přece j e n n ě c o zbývá, co možno b u ď p ř i j m o u t nebo kritisovat. Můžeme to nazvat stanovisko národně-filosofické, nezní-li to příliš pompésně.
Oním n á r o d n ě filosofickým stanoviskem m í n í m kulturní pozadí, které dovoluje nebo přímo vybízí pořádat v d ě j i n á c h české literatury ta-
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kové čistky, jakou asi provedl Urban a schvaluje Zvěřina. Tradice takových čistek je prastará. A otáže-li se mne někdo, čím prospěly, budu
ve velkém pokušení říci: Ničím. Víme, že už slavnému Kollárovi napsal
Karel Havlíček, že jemu je jeden zdravý slovanský hošík milejší než
celý arsenál Kollárových starých bůžků. A Havlíčkův realismus se snažil notně otřásli Kollárovou popularitou. Nicméně láska ke Kollárovi
v našich srdcích zůstala a jeho obstarožné " . . . že my Slávy Dceru
uznáváme . . . " nebo první verš jeho posledního sonetu před připojením Nebe a Acheronu: "Šťastnou tedy cestu, znělky, jdouce . . ." nám
vždy připomene Kollárovu velkou lásku, smutek, vytrvalost a statečnost. A ještě dodnes to mnohého z nás dojme a nebude to žádná sentimentalita. Havlíček právě tak strhal Tylova Posledního Čecha a mezi
oběma pak dlouho převládalo zbytečné nepřátelství. Zbytečné proto, že
oba pracovali na jedné věci češství a že nebylo nikterak nutno stavět
do protikladu zdravého slovanského hošíka se slovanskými bůžky nebo
s posledním Čechem. Po Tylovi převzal některé prvky romantismu
Erben a my si dodnes nemůžeme představit dějiny naší literatury bez
jeho Kytice, ač uznáváme, že j e velmi stará a že spolu s jinými díly
představovala jen stavební kámen, na nějž se pak stavělo dále.
Od dob Havlíčkových jsme si zvykli romantismus bičovat, a poněvadž vytváření mythů kolem literárních postav spadá do romantismu,
budeme 'tedy strhávat mythy a modly. Machar ostře vystoupil proti
Hálkovi s tím, že Hálek se při psaní svých povídek velmi opíral o německé prameny a zatajil to. Nepsal ještě o osobních rysech básníka, ale
upozorňoval už nepřímo na jistý negativní rys v Hálkově povaze: vypůjčoval si cizí náměty a zatajoval to, což nebylo poctivé. A svůj kriticismus ještě podpíral poukazem na to, jak Hálkovou popularitou zbytečně trpěl Neruda, kterého šťastný Hálek volky nevolky odstrkával do
pozadí. Hálka hájil Vrchlický a Krásnohorská, tehdy dosti marně, Machar svou břitkou kritikou vše kolem rozvířil a konečně: Neruda je velikán a Hálek ne. Ale přesto si rádi vzpomeneme na Večerní písně a
Muzikantskou Lidušku a nechápu, proč bych měl toto obojí nenávidět
jen proto, že mám velice rád, a zase jinak, Nerudu.
Velká a dlouhá čistka se odbývala také kolem rukopisného boje a
tehdy jsme si zvláště zvykli na to, neargumentovat objektivními fakty,
nýbrž vyhledávat osobní nedostatky na lidech, kteří hájili jiný názor
než my, ať už jsme byli my i oni v kterémkoli táboře. A pak se nějak
rozšířilo to, čemu se říká všelijak, třeba literární kriticismus, psychologická analysa autorů a pod. A tak se velmi zdůrazňovalo, že Božena
Němcová Babičku jen zidealisovala, že ve skutečnosti to bylo vše jinak,
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malá Barunka Babičku ani tak moc necenila a ani k tomu neměla čas,
poněvadž 'její babička se od nich brzy odstěhovala. A se zálibou se
přemílá, kolik milostných poměrů Němcová měla atd. Se zálibou se
traduje, jak Vrchlický byl vlastně hystrion, který si třeba pětkrát objednal u tchýně různý oběd a pak jej nejedl (podle Evy Vrchlické), jiní
pospíchají s poznámkou, jak byl Vrchlický nedůtklivý vůči kritice a
jaké měl pletky atd. Snad někdo přijde s tím, 'že Antonín Sova podle
exoftalmu byl vlastně případ thyreoidní dysfunkce a tato porucha mu
asi umožňovala neobyčejně silné smyslové vnímání okořeněné tak trochu depresí. A někdo jiný by mohl přijít s tím, že Březina byl vlastně
psychopat a Karel Čapek psychasthenik, a j á nevím, co ještě. Dostáváme se tak bezdečně do posice, které se vysmíval Viktor Dyk, když ukazoval, jak se lidé určité orientace ptají především, v čem spočívala autorova choroba, a teprve potom, jakou uměleckou hodnotu měly jeho práce. I Zvěřina si tak nějak libuje v lékařských přirovnáních, píše o tom,
jak bolestné je odoperovat mythus od básníkovy postavy atd. A nejde
jen o vyhledávání nedostatků nervových. V době, kdy Bezruce "popadla" tak zvaná oblomovština, mohl třeba trpět depresí, tak bych tomu
řekl já. Za depresi nikdo nemůže. Ale my už jsme dlouho neprovedli
čistku v mythech a ilusích naší literatury, a tak tedy přišel na řadu
Bezruč: jaký asi byl charakter, když psal verše o matce a přitom se o
ni nestaral. A tak budeme pitvat všechno: nejen strukturu autorovy
tvorby, což by bylo jen oprávněné, na to má literární kritika právo,
ale budeme 'vyzvedávat dlažební kostky, po nichž autor kráčel, a zjišťovat, zda pod ně nenapadalo několik vší z autorovy kštice. Ale j á
jsem tak smělý, že se ptám: komu toto vše prospěje, i když je to třeba
pravda? Jak taková pravda prospěje?
Pravda je totiž kulaté slovíčko. Už kdysi se jistá slavná biblická postava ptala, co je pravda, a ani Galilejský 'Mistr na to neodpověděl. A
my často šermujeme proklamací "Pravda pro pravdu", což zní fanfaronsky a neurčitě.Z našich filosofů František Mareš, a nebyl sám ani
u nás ani ve světě, se pokoušel vyhradit termín pravdy pro opravdovost
vnitřního zážitku, což nemuselo odpovídat přízemní skutečnosti, jak j í
rozuměli realisté. A tak se někdy chováme jako onen Ibsenův Gregers
Werle v Divoké kachně, který neustále říkal lidem pravdu pro pravdu,
až způsobil více zla než dobra. A starý zkušený lékař mu říká, že neprozrazuje své tajemství mastičkářům. Hra s termínem "pravdy" nebo
dokonce "bolící pravdy" je jako lehkovážná manipulace s operačním
nožíkem. Může zajet někam, kam nepatří, a způsobit nenapravitelnou
škodu. Desiluse není vždy ctností.
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Proto myslím, abychom si rozumně uvědomili, že i umělečtí tvůrci
jsou jen lidé, že i při skvělých uměleckých úspěších měli a mají své
lidské chyby a že je daleko moudřejší a také taktnější rozebírat krásu
jejich díla než hledat vši na jejich povahových rysech. Všeobecně í,e
mezi psychology ví, že sklon ke genialitě bývá často doprovázen podivínstvím a povahovou nevyvážeností, ale chceme-li umět ocenit číkoli
dílo, nepomůže nám, budeme-li vědět, kolik dejme tomu čiší vína vypil
autor předtím, než začal tvořit.
Máme právo hodnotit kvalitu a historický význam literárních děl, ale
zvedat oponu, která zastírala jejich soukromí, k tomu nás neopravňuje
nic, ani když to okázale pojmenujeme literární kritikou či analysou
nebo pod. Nepočínejme si tak a vyhneme se zbytečnému a tragickému
psychopathologickému museu. Hodně schopných lidí napsalo v naší literatuře leccos. Přijímejme od nich to positivní a nepitvejme, nerozmazávejme zbytečně to negativní. A těm, kteří to dělají, nedávejme líbivý
a nabubřelý název. Literární historie se musí zabývat hodnocením literárních děl, ale není povinna zjišťovat, jaké intimní pozadí měla třeba
Jiráskova Lucerna. Po tom nám nic není, a sbírání takových fakt, takováto podryvná, destruktivní krtčí práce se nebezpečně podobá shánění
lehtivých klepů. Budeme-li se ohlížet po positivním přínosu básníků a
vynecháme-li shledávání vší, nebude to pokrytectví, ani sentiment, ale
bude to jen projev Vkusu a úcty k jejich práci. Už jsme se nastrhávali
gloriol dost a nevím o jiném národu, který by se tímto kulturním
flagelantstvím zabýval tak nadšeně jako my. Tak už přesťaňme, taková
kritika není ani konstruktivní, ani šetrná, ani vkusná.

Klaus Schaller

u.a.:
JAN AMOS

KOMENSKÝ,

Quelle u. Meyer, Heidelberg, Paedagogische Forschungen des ComeniusTnstituts 46, Wirkung eines Werkes nad drei Jahrhunderten. 1970.
Univ. prof. Dr. Klaus Schaller patří k nejhorlivějším a nejaktivnějším německým Komeniologům. Zúčastňuje se všech možných kongresů
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a konferencí o výzkumech života, díla a působení Komenského. Jeho péčí vyšel v létě 1970 sborníček s pracemi B. M. Bellerate, M. Blekastadové, F. Hofmanna, R. Kalivody, J . Kyráška, J . Potočky a W. Rooda.
Schaller, který je ředitelem Pedagogického ústavu "Ruhrské university"
v Bochum, sám přispěl třemi pracemi v nichž poukazuje na to, že Komenského pedagogika byla i politickou pedagogikou, která vedla k aktivitě, k nápravě současných historických skutečností; že Komenský neizoloval svou pedagogiku jako vědu od aktivní činnosti, nýbrž spojoval
vždy vědění s jednáním. Zvláštní zájem věnuje Komeniologie dnešní
doby nedokončenému Komenského dílu: "De rerum humanarum emendatione Consultatio Catholica," jehož neznámé části byly (teprve r.
1935) objeveny v Halle. Válka a poválečné události zdržely analýzu tohoto díla, jehož význam je zvláště dnes důležitý. V knížce Jos. Kratochvíla: " J a n Amos Komenský a moderní pedagogika" Dr. Frant. Polák
a řada dalších spoluautorů poukazují jak náš národ dávno prakticky
pochopil onu "politickou" aktivitu Komenského pedagogiky, a proto se
jistě kniha našich exilových pedagogů doplňuje s dílkem Klause Schallera. Komenského výchova lidstva spočívala v zásadě a postupu: SapereAgere-Logui
(SAL), tedy Myšlení-Jednání a Vysvětlování. Probírat se
Schallerovým dílkem je nám, dědicům Komenského díla i osudu, opravdovou potěchou a i když mnozí autoři se snaží o marxisíicko-dialektickou analýzu Komenského, toto dílko vyznívá v syntézu vyznání Komenského, že "člověk je stvořen k obrazu Božímu a ve všem konání
dojde správné cesty, pokud sleduje tuto podstatu." Dnes se mluví mnoho
o humanismu a o humanitě. Schaller věnuje Komenského humanismu
celou stať a srovnává Komenského humanismus s humanismem Humboldtovým. Humboldtovi šlo o perfekci lidské vniternosti, kdežto Komenský staví na lidském díle a na lidských činech. "Centrum pak místa
jest, aby u prostřed mezi Bohem a světem, to jest mezi Stvořitelem a
stvořením prostředkovala". V "Pampaedii" nejde o "cultura anima", ale
o "cultura universalis". V tvůrčím uchování světa nejde jen o člověka
jako vedoucího, ale i jako spolunesoucího . . . Komenského humanismus
má transgressivní charakter (Conatus omnes quomodo transferi in
Deum). Na rozdíl od Marxe, který vidí humanismus-komunismus v odstranění soukromého majetku, atheismus v odstranění náboženství atd.
spočívá Komenského humanismus v lidském díle, neboť Kristus ukázal
člověku cestu k humanismu - k lidství.
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NAARDENSKÉ HNUTÍ V NAARDENU 1970
J e známo, že sídlem Naardenského hnutí j e Londýn, ale Naardenské
setkání se uskutečňuje v Naardenu v blízkosti Komenského hrobu, v
blízkosti míst, kde exulant Komenský dokončil své dílo a zanechal nám
všem své dědictví. Komenského
dědictví zavazuje každého z nás.
"Zlořečeno budiž smiřování, které zraňuje pravdu, prokleto narovnání, kterým se znásilňuje svědomí", tato varovná slova J. A. Komenského musí býti dnešnímu světu zvi. na Západě znovu a znovu připomínána. Jaké to hrozné zmatení pojmů zachvátilo dnešní svět! Čeští
exulanti, ať z let po únoru 1948 či posrpnoví 1968 mají tu velkou povinnost, kterou lze usměrnit dvěma směry: 1. Povinnost k svému národu a k sobě. 2. Povinnost k svobodnému i ujařmenému světu. Povinnost k národu a k sobě lze vyjádřit problémem jednoty exilu a exulantů. Již Neruda připomínal: "Cesty mohou býti rozličné, jenom vůli
mějme všichni stejnou." Na tu dobrou vůli apeluje Naardenské hnutí a
v té vůli bylo organisováno i setkání ve dnech 15.8.70 až 18.8.70. Jestliže organisátoři a většina účastníků měla tuto "dobrou vůli" nelze jim
vytýkat, že přišli i tací, kteří tu dobrou vůli neměli. Celé setkání však
vyznělo v manifest přiznání se ke Komenskému
dědictví. Druhou povinnost k světu. Komenský se snažil o světový mír a sbratření
národů
a ekumeniku, o pansofii, pampaedii, panorthosii, pannuthesii, panegresii, panuagii, panglotii atd. Tedy vševědění, všeumění, celostní pořádek v slovech a v činech. To však je možné jen na spravedlnosti. Svět
musí býti varován před nespravedlností
a lží, před podvodem a před
násilnostmi! Ujařmený svět musí míti zastání ve svobodném světě. Neděle 16.8. v Naardenu byla symbolem splnění těchto povinností. Ekumenické bohoslužby v kostelíku poblíž míst, kde Komenský "učil a kázával a spisoval", společný průvod organisací a exulantů poúnorových
i posrpnových i těch z let před nacistickou okupací a emigrantů a zástupců rozličných národů pochodoval ke Komenského soše, aby tu položením věnců a připnutím stuh manifestoval, že chápe a chce plnit
pravé dědictví Komenského. Ostatně, o tom bylo referováno v četných
exilových listech. Rád bych se zmínil o jedné z nejpočetnějších delegací naše ho exilu - o skautech, kteří přišli se svými skautskými vlajkami a kteří u pomníku Komenského v soukromí a tichosti obnovili i své
skautské sliby.Obnoví své sliby národu i lidství a dědictví Komenského
i další organisace při Naardenském setkání v roce 1971? V to doufáme.
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Josef Kratochvíl

a

spolupracovníci:

JAN AMOS KOMENSKÝ A MODERNÍ PEDAGOGIKA
H. Bissinger Verl. Nagstadt bei Stuttgart, 1970, Pracovní učebnice Čs.
dálkové školy "Má vlast," díl V.
Komu má býti Jan Amos Komenský bližší, než nám exulantům a
"dětem exulantů". Naše vychovatelské zřízení a organisace budovaly
doma vždy na dědictví Komenského, a i když zůstávají doma rozličná
zřízení, musea a ústavy spojené s jménem Komenského, k jeho praktickému dědictví se mohou hlásit hlavně exulanti. Dílko Kratochvíla je
sborníčkem, který shromáždil řadu zajímavých prací z řad vedoucích
českých výchovných organisací. Všichni z nich žijí dnes v exilu, ať je
to Čs. Sokol (práce Dr. Hřebíka), či Čs. Orel (práce Ing. Arch. VI.
Richtra), či Skauting (práce Dr. Velena Fanderlika) a j . Politický
charakter Komenského pedagogiky ukazuje na př. práce Prof. Dr. W.
Oreleckého, mnohonásobného rektora Ukrajinské svobodné university,
Prof. Oreleckyj žil jako ukrajinský emigrant již od r. 1921 v Praze a
má k našemu národu ty nejužší vztahy. Jeho práce analyzuje vliv Komenského na ukrajinské exilové školství. Stejně práce Dr. Frant. Poláka, našeho legionáře, který desítku let prožil v koncentrácích na Sibiři, analyzuje vliv Komenského na ducha Čs. Legií na Rusi. Kdyby nebyla smrt ukončila život našich exilových velikánů, jistě by knížka
obsahovala i práce kardinála Dr. Berana, paní Dr. Alice Masarykové i
prof. Hlavatého, kteří byli velkými příznivci "Čs. dálkové školy", vydavatelky tohoto dílka. Takto se setkáme v knížce aspoň s několika obrázky z působnosti těchto osobností v našem exilovém školství. Čteme-li
práci redaktora dílka prof. Kratochvíla: "Čs. dálková škola a J. A. Komenský", musíme si každý bezpečně položit otázku: Jak se vlastně staráme o Komenského
dědictví v exilu? Či se vymlouváme, že se nás to
netýká, že nejsme pedagogy? Nejsou naše "děti exulantů" naší společnou budoucností?
Red.

Není Dostojevskéiho ani Balzaca v dnešním evropském románě, není
Shakespeara ani Ibsena v dnešním dramatě; není Beethovena v současné
hudbě. Ale zdá se, že i v tom jest j e j í charakteristický rys: nerodí titanů,
ale rodí řadu lidsky dojatých spisovatelů a básníků, kteří - puzeni jakýmsi
skrytým zákonem - pracují na různých koncích světa k témuž cíli a projevují téhož jednotného ducha.
Dostojevský soudobé literatury se nenarodil, a možná, že se ani nena-
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rodí v jediném člověku. Ale žije mezi námi v deseti Si stu básníků, jichž dílo v souhrnu bude jednou budoucímu pozorovateli týmž svědectvím věčné
lidské touhy, jako je jím pro nás dílo největšího ruského romanopisce nebo
jako jsou symfonie Beethovenovy. Snad i to j e podstatným rysem naší doby: že i v umění, jako v jiných oblastech života, se tvoří více kolektivně.
A kolektivní spolupráce, vyplývající svobodně z potřeb síta a tisíců jedinců,
je jediná cesta k cíli, po němž tak palčivě prahne intelekt i srdce soudobého
člověka: k nové jednotě světa.
(Miroslav Rutte, již v roce 1923.)

Komunistická vláda, která pronásledovala myšlení ve jménu vědy a potlačuje svobodu jménem demokracie, musí ovšem úplně zkorumpovat ducha. Kapitalističtí magnáti a feudální pánové platili umělce j a k chtěli a
mohli, a tím jim na jedné straně pomáhali a na druhé Straně j e korumpovali. V komunismu j e korupce nedělitelnou součástí státní politiky.
Komunistický systém v zásadě dusí a potlačuje každou intelektuální činnost, s níž nesouhlasí; jinými slovy: potlačuje všechno, co j e hluboké a
originální.
(Milovan Džilas: Nová třída.)

OPRAVA:
Vážení,
Právě jsem se vrátil z nemocnice po utrpěném infarktu a doma jsem
našel poslední číslo "Proměn", s mou vzpomínkou na Vítězslava Nováka.
V nemocnici jsem četl nově vydané Paměti Vítězslava Nováka (oba
díly) jejichž první díl jsem četl ještě v Praze r. 1947. Z něho jsem ve
svém článku po paměti citoval, že se v nich Novák pochvalně
zmiňuje
o mých skladbách. Nyní zjišťuji, že šlo o "omyl". Novákovy zmínky o
mých skladbách
(Filharmonické variace a Smyčcová serenáda opus 39)
jsou citovány v knize Karla Hoffmeistera "50 let s Vítězslavem
Novákem,", vydané v Praze Hudební Maticí r. 1949. Tam na str. 42 praví
Hoffmeister, dlouholetý intimní přítel Novákův, že "ony skladby došly
plného uznání Mistrova".
Prosím, aby si laskavý čtenář opravil v textu mého článku, že si "hluboce vážím několika příznivých poznámek, které o mých skladbách cituje podle jeho výroků prof. Karel Hoffmeister ve své knize."
Karel B.
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Jirák

Naše nová poezie

ZELENÉ
Inka

VÁNOCE
Smutná

Osleplé slunce
v holém roští
přišívá zlaté záplaty
na černé kalhoty habrů
a bílé košile bříz.
Trávníky odmítly zešedivět
a v korunách topolů
vítr zapomněl jarní melodii.
Sedí tam a hvízdá si.
Prokřehlí vrabci
se zahřívají křikem.
Zima, stará herečka,
koketuj e s j arem
při světle svíček.

ZŮSTAŇ, PANE . . .
Hlas lesních rohů uplynulých svátků,
jenž v dálku zmírá šerem vzpomínek,
svit blednoucích svící všech minulých vánoc
z adventních věnců naších maminek . . .
Vlna nedohledná, nekonečná, věčně živá
Lásky, jež zrodivši se - neumírá . . .
Zůstaň s námi, Pane, už zas se připozdívá
(1970)
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TŘI BÁSNĚ OTAKARA
I.

ŠTORCHA:

Zpráva o jedné smrti v capuanském

špitále

Před chvilkou po mé levici
zemřel člověk
za pomoci svého syna
který střežil jeho dech ve dne v noci
výjma několika nezvládnutých nočních vteřin
proklinbaných na židli
se vztyčil na lůžku
a skonal
ležící starci na okolních lůžkách
skelně zpozorněli
lékař který nepřisprintoval
se letmo dotknul zápěstí a pak víčka
které odhalilo oko
upírající se v sloup
jakoby důkazně o svých posledních možnostech
rychle zvednutá hlava směrem k pozůstalému
a po slově mrtev
odchod
mající už nádech sprintu
kruh lehkých pacientů
se skupinou přespolních
sotva dovolil ošetřovatelům
provozující jistě mimo svůj džob vzpírání bez nadhozu
odnést nebožtíka
úzkost se stísněností
která sem náhle padla
připomínala ojedinělý ohnivý výron sopky
varující ty
kteří na jejích stráních šíjí tančí a milují
že je nevyhasínající
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snad je potřebné
sotva co se poslední smrtící záblesk
schová do věčně nenasyceného jícnu
aby se obnovilo sítí milování a tanec
hra v karty o zápalky
spokojený úsměv dědice
deseti Limo a tří svatých obrázků
chrápání v rohu naproti
jako obvyklá siesta
zůstal jen truchící syn
který ale sotva co příjde ráno
bude muset jednat s úřady
a kupovat potřebné v krámě pro zesnulé
Capua, 67

II.

Asociace

Uprostřed trhu
na zkrvaveném špalku
usekli rybě hlavu
zatím
co mi mrtvolku balí a váží
dívám se sťaté hlavě do očí
napadá mně
co pamět sahá
byli kati věčně provozující svůj cech
špalky zaplavené purpurem
odkutálené hlavy s očima bez hlasů a výzev
a celé generace kupujících
dívajících se lhostejně věcem do očí
ó budoucnosti !
(1968)
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III.

Kdo

byl

Gruk?

Jeden z milionu běženců
odněkud z východu
jedno promile písmenka tohoto století
kdo byl Gruk?
neznámý pěšák
odmítnutý postupně všemi emigro-komisemi
které neshledaly v pořádku jeho chrup
kdo byl Gruk?
demobilisovaný exulant
s právem věčného camp-asylu
který se ale nevzdal
a naučil se hoblovat prkna
zedničit a zvykům zdejšího kraje
které scela nezvládnul
kdo byl Gruk?
neznámý opuštěný profugo
kterému to nevyšlo
který měl srdce v hrdle
cukrovku jedna celá devět a výš
a vodu ze ztvrdlých jater v břiše
na co myslil Gruk v posledku?
na maďarské 'nížiny když se zvedá mlha?
na Ukrajinu ?
na země které ho nepřijaly jako koně na trhu?
volal maminku?
věřil v Boha?
nebo umíral jen tak
do prázdna?
Alvesta, 67
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M Y S L E L I BŮH A ŘEKLI ČLOVĚK...
Rudolf

Svatůnek

Kameny, které byly pozdviženy k Bohu,
uzavřely se ve své ticho,
vytryskly a zřítily se,
ano, zde stával kostel,
(pochybuji, že to bylo něco jiného)
tolik trosek, hradeb, které uzavřely bludný kruh a my jím otáčíme,
kdo překročil hranice obelisků víry,
bude zastaven už navěky, byli zastaveni už navěky a pak,
uzavřeni v sebe, dotýkajíc se svobody,
usínají spánkem sepjatých kmenů v divokém pohrdání sebe sama,
je slyšet dech příchozích,
přicházejí, usedají,
oddělují se a za nimi svět,
pak odcházejí, osvobozeni od smrti,
říkají sbohem a myslí na krev,
která jimi protéká beze zbytku,
říkají, že naděje,
proteklá hrdly od zelených střepů (a ještě jiných)
je na všech stranách stejně bolestná,
bolestnější než na kříži
a všechny stromy až dorostou do výše křížů,
učiníme pohřeb, opíšeme nadějí kruh a řekneme:
tady stával snad kostel, kamenný vodotrysk,
vysvěcený a prokletý zároveň,
kdo dal tomuto místu výraz sebeopakování,
kdo zde přetvořil vlastní myšlenku
a kdo nalezl odpověď na své tápání tady, v tratolišti kostela mysleli Bůh a řekli člověk kolik jich přišlo z druhého břehu a byli to snad tvoji Bratři a Sestry,
Znal jsi některé z těch jmen
a poznal jsi snad mezi nimi svého otce a matku?
Pochopil jsem tvé mlčení,
(Měsíc byl tak blízko, až se zdálo,
že žena na obraze se pohnula,
ale ona jen přešla z jedné strany na druhou,
z jedné skutečnosti do druhé)
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žádám zrcadlo,
pohledem rozbíjím štíty protějších domů,
oznamující ráno,
mlha praská a kolem tohoto místa nastává noc,
dosáhne poslední příčky
a zlomený žebřík dopadá jako světlo a bije mysleli člověk a řekli Bůh . . .

ZA J I T R A MODRÝCH
Jaroslav

KONÍKŮ

Vejvoda

a zlatých rybek
vycházejí
zářivě bílé hvězdy
mladí ptáci rozpínají křídla
děti
lezou na střechy pokryté sny
hříbata s vlhkou srstí
klesají
na chvějících se tenoučkých
nožkách
v marném pokusu vstát a ztichlá
dívka Madlenka
zasažena nepoznanou hrůzou probuzení
s tajícím dechem hladí
palčivé měsíce prsů
Básník
zpitý laciným vínem
a úzkostí
marně odhání
křečovitou bolest lásky
Poesie
bezbranná jako jehně
právě teď
v nesmírném prostoru ticha
rodí se
(1969-1970)
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ODCESTOVAL,
aniž se s námi rozloučil,
aniž si s námi vyměnil povinné polibky
aniž ještě jednou navštívil rodinný
hrob
ten zoufalý podivín
stižený neštěstím
touhy
zajisté
sám se vyloučil z našeho středu
zajisté
místo aby se zúčastnil
našeho neúnavného
ploduchtivého
chvályhodného
snažení
maloval si
své pitomé obrazy
plné prokletého smutku
nesnesitelné lítosti
zatraceného soucitu
ach
ponechme ho jeho šílenství
ovšem
zapomeňme rychle zapomeňme
avšak
proč po jeho odchodu máme i my
modrou trávu,
růžové oči,
stříbrné prsty
jako ti neuvěřitelní směšní zrůdní
lidičkové na jeho obrazech
(které jsme spálili do posledního
oranžového listu na žlutých stromech)
odcestoval, aniž se s námi rozloučil
odcestoval
(1969)
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EPIDEMIE
Egon

Hostovský

(Kapitola ze stejnojmenné rukopisné novely)
Postavy v této povídce nejsou tak docela
vymyšleny, takže případná podobnost s žijícími osobami nemusí být nutně
náhodná.
Autor
Na rozhovor s petfieldským starostou, panem Deanem, vzpomínal
Josef Martin velmi dlouho. Už dávno si s někým tak pěkně od srdce
nepohovořil. Starosta byt statný muž kolem padesátky a nosil plnovous,
který je teď v Americe nejen přípustný, nýbrž dokonce žádoucí. Fáma
nelhala, jestliže tvrdila, že pan Dean je muž rozšafný, mimořádně vzdělaný a že mu blaho občanů jeho městečka leží na srdci.
"Tak buďte vítán, pane Martine, v Petfieldu i u mne! Sekretářka mě
informovala, že jste tady čerstvý usedlík a že jste pobyl řádku let v
Evropě. Na spokojenosti nových rezidentů mně zvlášť záleží. Cigarety
nebo slza dobrého francouzského koňaku?"
"Jsem, pane starosto, sváteční kuřák. A koňaku jsem se zřekl k vůli
de Gaulleovi, když se k nám Američanům chová tak nepřátelsky. Prosím
vás, jak je stará vaše sekretářka? J á vám hned vysvětlím, proč se na to
to ptám."
"Jste zřejmě, pane Martine, člověk pevných zásad, a to se mně líbí.
Respekt k ústavě a k zásadám, to je, co nás drží. Ale jestliže nepijete
francouzský koňak, nepoškozujete expresidenta de Gaullea, ani Francii. Statistiky prokazují, že dovoz francouzského zboží je k nám daleko menší než vývoz našich produktů do Francie. A tak, kdyby nám
Francie na oplátku vyhlásila boykot, poškodí lidé vašeho druhu Spojené
státy. A co se týče mé sekretářky, je jí něco přes čtyřicet. Má příjemný
hlas, je spolehlivá, ale krásu všem ženským nepobrala. Čím ještě mohu
posloužit?"

"A vida! To s tím dovozem je pro mne novinka! Když je tomu tak,
nepohrdnu francouzským koňakem. J e tak právě doba na aperitivek.
Moc jste mne potěšil, že vaší sekretářce je přes čtyřicet. Lidé hrozně
žvaní a nic si neověří. Má švagrová totiž tvrdí, že dnes už ženy, dokonce jen nad čtyřicet let, nedostanou dobře placené místo sekretářky.
Tak si myslím, že být sekretářkou starosty v Petfieldu, který má přes
sedm tisíc obyvatelů . . ."
"Dnes, prosím už, a to nepočítám okolí, devět tisíc."
"Odpusťte, pane starosto . . . Co jsem chtěl říci? Ano . . . Podle mého mínění být sekretářkou starostovou není nejhorší zaměstnání, a má
švagrová tedy vykládá nesmysly."
Pan Dean začal odpovídat, stoje čelem ke knihovně, odkud po vynětí
několika tlustých zákoníků přinesl z úkrytu na stůl láhev martelu a dvě
baňaté sklenice, takové ty akorát n'a koňak, aby se do nich před napitím i po napití dalo strkat nos a v průběhu čichání labužnicky vzdychat.
"Vaše švagrová, kterou mám čest znát osobně právě tak jako vaši
paní tchýni, a obou dam, tady, v Petfieldu, pane Martine,
narozených,
neobyčejně si vážím . . . nuže, sestra vaší manželky snad příliš zevšeobecňuje, ale nevykládá nesmysly. Přijde na to, k čemu sekretářku potřebujete. Jestli, řekněme, na representaci, nebo na práci. J á svou starou pannu potřebuji na práci. Tak 'n'a zdraví, pane Martine! Není to
špatné, že? A co bych pro vás mohl udělat?"
"Pane starosto, nebudu mluvit v oklikách. Od první chvíle mám pocit, že jste první občan v Petfieldu, který pochopí, co mě znepokojuje.
Mně připadá . . . totiž víc než připadá . . . je to pro mě očividné, a
mám na to důkazy, že v téhle obci řádí smrtonosná epidemie, které podléhají velmi mladí muži. Vždyť jsem tu vlastně docela krátkou dobu a
v těch několika týdnech jsem potřikrát musel přihlížet náhlé Smrti neznámých pánů, a o nenadálé smrti 'dvou jiných mužů, které jsem poznal
pouze docela letmo, dověděl jsem se od jiných. A podívejte se do místních novin: jeden nekrolog za druhým o mladících nebo mužích v mém
věku! J á vím, že vy jako všichni jiní mně můžete namítnout, že smrti
nikdo neunikne, starý ani mladý. Ale tohle, co se tu děje, je přece nápadné!"
"A není vám nápadné, že je to nápadné jenom vám? Vy se zřejmě
bojíte umřít, to se stává lidem v (každém věku, a strach má velké oči.
Víte, j á skoro dostudoval medicínu, než jsem se dal na politiku, tak vím
o čem teď mluvím. Je vám snad něco zvlášť podezřelé nebo divné na
těch náhlých úmrtích? Ve třech různých případech jste byl u toho, jak
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tvrdíte, o dvou jste jen slyšel. Měli všichni ti gentlemani, pokud byli
naživu něco fysicky nebo duševně společného?"
"To je dobrá otázka, moc dobrá, pane starosto, a bylo by jistě škoda,
kdybyste dostudoval a nedal se včas na politiku. Politiky vašeho druhu
potřebuje svět jako sůl. Nuže, ten první člověk, na kterého to přišlo,
seděl právě jako j á v hospodě OZDRAVOVNA. Přál si se mnou o něčem mluvit, ač jsme se vůbec neznali. Choval se podivínsky; mně ovšem
připadá, že v Petfieldu se každý chová trochu podivínsky. Až na vás,
pane Deane. Proto k vám mám důvěru. Ten nešťastník ¡se mě zeptal,
jestli jsem někdy někde měl opravdového přítele. Prý přítele, ne kumpána. A pak mi ještě řekl, že to u něho v rodině neklape. A to byla
jeho poslední slova . . . Ten druhý hrál tennis. Seděl jsem blízko v parku
na lavičce. Zřejmě se mu udělalo špatně, vyšel z hřiště, 'sedl si vedle
mě, začali jsme rozprávět, a než se vedle mě skácel, pověděl mi, že měl
toho rána jít k lékaři, ale nešel, protože manželka chtěla hrát tennis . . .
Třetí, jak jsem byl informován, nějaký maličko přihrblý hodinář,
opravdu hrbeček jen jako záděra, žil se sestrou, a jeho sestra ho tak neomaleně a vlastnicky kontrolovala, že se proto ani neoženil, ačkoliv prý
měl nejednu příležitost . . . Jiná oběť, o jejíž smrti jsem se dověděl,
byl petfieldský strážník, ten samý, který v OZDRAVOVNĚ první zjistil
v mé přítomnosti smrt onoho mladíka, v jehož rodině to neklapalo . . .
Onen strážník, podle věrohodné informace, žil s matkou, babou princmetálovou. A konečně zemřel na ulici náš mladičký soused, nějaký
Harold . . . počkejte, j á mám špatnou pamět na jména . . . Harold
Philip! Prý ho zabilo nákladní auto, ale, jak .mi ta událost byla popsána, kára ho přejela, protože při přechodu se skácel na dlažbu, a šofér už
nestačil zabrzdit . . . Tohle všechno j e svědectví jediného muže, který
teď tady s vámi sedí. Kolik dalších svědectví by mohli podat jiní zdejší občané, kdyby byli ochotni svědčit?"
"Pane Martine, tedy k nějakému závěru jste došel z toho, co jste zažil
a o čem jste slyšel?"
" K ohromujícímu závěru, pane starosto! Že u nás zřejmě umírají
předčasně muži, kterým diktátorsky vládnou ženy: manželky, matky,
sestry, tety, tchýně a tak dále."
"No, koukejte, pane Martine . . . Smím vám ještě nalejt? Snad mne
pak lépe porozumíte . . . Každý nebožtík přece musel mít matku. Některý sestru. A v převážné většině manželku. Co z toho chcete dovodit?"
"Že tady něco skřipe v základních vztazích mezi lidmi, hlavně mezi
rodinnými příslušníky. A že pro ten skřípot muži předčasně a náhle
umírají, když patrně neuspěli, aby v tom vztahu něco podstatného změ-
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nili. Víc vám přece nemohu říc, když jsem nikdy nestudoval ani medicínu, ani sociologii, a když u pana Freuda, kterého jsem na svůj vrub
studoval, není, pokud vím, žádná zmínka o psychologickém vraždění
mužů ženami. A podívejte se: kdo by v této chvíli na mém místě neměl
o sebe strach? J á žiji dokonce s třemi ženskými; s manželkou, s tchýní
a se švagrovou. Ty dvě poslední taky v Petfieldu předčasně ovdověly,
jak musíte zajisté vědět, když ty . . . dámy znáte."
"Pane Martine, jděme na to od začátku! Vaše první tak zvaná oběť
zdejší domnělé epidemie se vás v posledních minutách svého života zeptala, jestli jste měl někdy někde opravdového přítele. Měl j s t e ? "
"To je zas moc dobrá otázka, pane starosto. Vy musíte vědět, oč tu
běží. Měl jsem takového přítele a náramně mi chybí. Byl to Dán, nějaký Niels Jensen. Budu mu muset napsat."
"A čímpak se pan Jensen lišil od ostatních vašich známých nebo
kumpánů?"
"Pane Deane, vy se vyptáváte čím dál lépe, je opravdu požitek s vámi hovořit. J á nevím, čím se lišil. I když mám literární sklony, neumím
popsat pravé přátelství."
"Lásku k ženám byste uměl popsat?"
"No, kdybych nad tím dumal, snad nakonec uměl. To je snažší už
proto, že k ženám chlapa táhne chtíč, pokud ještě nějaký má . . . Ne,
ne, řekl jsem to špatně. Řekl jsem, jak tomu je, ale jak to nemá být!
Víte, kdybych uměl říc, jaká má být mužova láska k ženě a ženina k
muži, nemusel 'bych tady teď sedět a obtěžovat vás. Věděl bych patrně,
co mám dělat a jak si poradit sám tváří v tvář nejpitomější a nejzbytečnější smrti, o jaké jsem kdy slyšel a četl. A já hodně čtu . . . Ale, to
jsme odbočili od přítele Jensena. Nic jsme po sobě nechtěli. On pronajímal loďky a j á prodával vyssavače prachu. Tak ani business jsme neměli společný. A pořád bylo o čem hovořit. Když onemocněl a j á se ho
pak ptal po zdraví, tak mně opravdu na tom záleželo, jak se mu daří.
A když j á neměl do!st času a peněz, abych bral dcerku na výlety, tak ji
vozil po moři až k švédským břehům. Byl na rozdíl ode mne nevěrec.
Ale, pane starosto, j á se každý večer za něho modlil. A vroucně, jak
jen za svou Haničku. Když teď o něm mluvím, derou se mi slzy do
očí. Když jsem hovořil o manželce, tchýni a švagrové, Bůh mi odpusť,
měl jsem oči suché."
"Byl jste někdy, pane Martine, v San Francisku?"
"Nebyl. A v Tokiu taky ne. Jakživ."
"Proč mně takhle nevhodně odpovídáte a současně máte dojem, že
u nás všichni ostatní lidé jsou podivínští?"

75

"Promiňte, pane starosto, vy jste mi svou otázkou připomněl, co nějak souvisí s tím, co mě trápí. J á měl kdysi - bylo to ještě ve staré vlasti - učitele zeměpisu, a ten, když třeba vykládal o Japonsku, najednou
se někoho z žáků zeptal: 'byl jste v Tokiu? Jakže, vy jste nikdy nebyl
v Tokiu?' A teď jsem si vzpomněl, že, když ten cvok znovu a znovu
nám žákům kladl tyhle pitomé otázky, my si nakonec na ně tak zvykli,
že se nám zdály přirozené. Tím chci jen naznačit, že můžeme, jak se
děje v Petfieldu, tak dlouho unikat nejapnými otázkami, o čem je řeč,
až zapomeneme, co nás vlastně svědí a proč jsme vůbec o tom svědění
otevřeli hubu. Toho zeměpisce asi nebavil zeměpis. A vás asi nebaví být
starostou. Nechci se vás, pane Deane, dotknout, ale není nad upřímnost,
a mně se s vámi opravdu hovoří tak svobodně, jako by tady naproti
mně místo vás seděl Niel Jensen. Ale co má, u všech čertů, San Francisco společného s tím, že v Petfieldu umírají předčasně muži jako pod
neviditelnou gilotinou?"
"Mně se s vámi, pane Martine, taky dobře sedí a hovoří. Ale o San
Francisku jsem nezačal zbůhdarma. Jak snad víte, v roce 1906 bylo v
San Franciscu strašlivé zemětřesení. Ano, 18. dubna 1906. Tvrdí se i
v naučných slovnících, že tenkrát zahynulo 700 lidí, ale k tomu číslu
kladou i encyklopedie otázník, protože těch obětí byl patrně při nejmenším trojnásobný počet. A j á se vás ptal, jestli jste někdy byl v San
Francisku, protože byste tam zjistil, že dodnes lidé mluví o té katastrofě, ale místo zemětřesení
říkají požár. Nechtějí si přiznat, že tenkrát šlo o zemětřesení. Vždyť by se to mohlo opakovat. Ale když říkají
a nakonec věří, že to byl v roce 1906 požár, nemají už strach, protože
za našich časů by při požáru bez zemětřesení nemohlo dojít k tak
obrovité kalamitě. A, pane Martine, jestli se vám to líbí nebo nelíbí, j á
jsem pro to, aby v zájmu duševního zdraví celé společnosti se říkalo v
obdobných případech požár a nikoli
zemětřesení!"
Josef Martin se nadlouho zamyslil, a mezitím starosta dolil koňak
sobě i jemu, očekávaje trpělivě, jestli se konečně alkoholickým přístrkem greenhornovi v hlavě rozsvítí. A opravdu se rozsvítilo.
"Pane starosto, j á vám už rozumím! Vy tedy uznáváte, že v Petfieldu
propukla epidemie. Ale nechcete dělat paniku. Uhodl j s e m ? "
"Neuhodl jste. J á nic neuznal. Ale jděme na to z jiného konce, pokud
mi dovolí čas. Už jsem vám řekl, že jsem málem lékař. Víte, že existuje choroba, která se jmenuje SICLE CELL DISEASE? Je ho zhoubná
nemoc. A napadá výhradně černochy. Proč, jak, a co za tím vlastně vězí, ještě nikdo pořádně nezjistil a nevysvětlil. J á neuznávám úředně jako starosta důvody pro vaše hysterické podepření, že v Petfieldu řádí
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epidemie, postihující výhradně muže v jejich nejlepších letech. Ale pro
chvíli přistoupím na vaše stanovisko, protože teoreticky vzato: když
černoši mohou mít svou zvláštní chorobu, proč ne mladí lidé mužského
pohlaví? Tvrdíte, že se něco porouchalo u nás ve vztazích rodinných a
že pro to porouchání mladí muži náhle umírají. Budiž! A jak tomu
tedy čelit? Jedině tak, že neuznáme žádné poruchy. Že se přizpůsobíme
skutečnosti, že, proti ní nebudeme bouřit a přestaneme se užírat. Možná,
otevřené a zvláště skryté rebelanství přináší zdejším mužům smrt. Jaké
jiné vysvětlení? Buďte pokorný, pane Martine! Nevzdorujte a neužírejte se! Protože . . . "
. . . protože silnější než smrt je náš způsob života! Jestli si to
uvědomíte do všech důsledků, ztratíte Strach ze smrti a dožijete se
případně devadesáti let. Zabte v sobě všechno, co se zpečuje
našemu
způsobu života! Mimochodem, j á ještě žiju, a jsem ženat a mám posud
matku a tři sestry. Ale jsem pokorný tváří v tvář skutečnosti! Přemýšlejte nad tím, co jsem vám pověděl! A teď, ač nerad, musím vás
opustit. Mám schůzku s předsedkyní Ligy pro ženská práva."

PĚT MINUT PO ZKÁZE SVĚTA
Olga

Valeská

Už to mám za sebou. První můj pocit byla úleva - zajímavé! Už to
mám za sebou a nemusím se ničeho bát. Čeho by se taky bál člověk,
který přežil atomový výbuch? Celé generace mých předků se nejprve
samy a potom ve mne od dětství 'bály toho okamžiku. Žili jsme s bombou tak dlouho, až přešla do našeho podvědomí. Třásli jsme se před
ní od prvního chápání. A teď je to za mnou. To, čeho jsem se tolik bál
přišlo- a nic se nestalo. Aspoň mně se nic nestalo. Tak nějak asi muselo
být pračlověku, když vyvázl se zdravou kůží z drápů šavlozubého tygra, který mu od dětství seděl v týle, myslím coby strach.
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Bomba spadla, smrt řádila a j á to přežil. Dokonce si na to docela zřetelně vzpomínám: ani jsem nejdřív nevěděl, oč běží - to silné světlo, ve
kterém se svět roztavil, ten náhlý moment nesnesitelného žáru, takový
pocit, že se nedá popsat - jako by se ve mně všecko rozpouštělo, ještě
teď se mi zvedá žaludek. A pořád jsem ještě nevěděl, co se děje - byla
to asi jen vteřinka, ale mně to bylo dlouhé jako tisíc vteřin. Až ten
oblak, ten povědomý hřib, mi to připomněl, hřib známý z fotografií starých pokusů a z ilustrací fantastických románů. Stoupal klidně k nebi,
viděl jsem ho jako svítivý mohutný oblak, a viděl jsem chvíli jen to,
nic než to, a zdálo se mi, že mne všechny ostatní smysly opustily - sluch,
čich, hmat - a co máme ještě za smysly, právě si nevzpomínám - no, to
je jedno, zkrátka nic jsem necítil, nic jsem neslyšel, jenom jsem viděl.
Jenom ten mrak jsem vnímal a hned jsem věděl, co se stalo.
Teď už se to trochu uklidnilo, vlastně úplně, ani hlásku není slyšet.
Divím se vlastně, že jsem to přežil ve zdraví - žár, tlakovou vlnu, padající budovy, smrtící záření - je se mnou všechno v pořádku, už zase slyším praskající plameny a cítím kouř spálenišť. Necítím se špatně a nic
jsem si nezlomil, pohybuji se pružně a lehce, dokonce mnohem lehčeji
než před "Tím." A taky hlad mám, kdo by to byl řekl, člověk přežije
atomový útok a myslí na jídlo? A žízeň! Abych se po něčem podíval,
ačkoliv - to bude asi problém. Jak to tak vypadá, střed města to asi odnesl, jediný dům tu není celý, není tu vlastně vůbec nic, co by napovídalo tomu, že tady kdysi, před chvílí, stály domy. Jako by je někdo
sčísl železným hřebenem - všude jenom divně pokroucené zrůdnosti a
sem tam z nich ještě stoupá dým a šlehá oheň. Vlastně tu musí být pořádné hořko - tohle železo je úplně rozpálené, žádný člověk by ten žár
neměl vydržet - a j á nic necítím . . . To je trochu divné, že by se mnou
přece jen nebylo všecko v pořádku? Mohu přistoupit až docela blizoučko a přece nic necítím. Slyšel jsem jednou o člověku, který se narodil
bez citu, necítil bolest, žár ani mráz . . . J á jsem se tak sice nenarodil,
ale třeba se mi to stalo v tom výbuchu. Doktoři si s tím nevěděli rady,
u toho, co se tak narodil . . . Ale to bylo před nějakým tím stoletím, od
té doby věda pokročila, jistě na to něco najdou, ačkoliv, když o tom
tak uvažuji, není to takové neštěstí. V zimě by mi nebylo chladno a v
létě horko. Když by se druzí smažili na slunci, j á bych se cítil jako v
májovém vánku. Musel bych ovšem dávat pozor, abych nedostal úpal . .
Ale teď si tím hlavu lámat nebudu, radši abych se podíval po něčem k
snědku. Tady nic nebude, snad v okrajových čtvrtích města . . . Jenomže, jak se tam dostanu, když neexistují ulice? Ale směr přece existuje,
světové strany se snad tím výbuchem nepopletly, vím, kde jsem byl před
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výbuchem a když se dám podle slunce na sever, je to nejbližší cesia
ven z města.
Jak to jde lehce, jako na křídlech - to asi z radosti nad tím, že jsem
to přežil! Hloupé by ovšem bylo, kdyby to nepřežil nikdo jiný . . . Ale
to snad není možné. I když teď nikoho nepotkávám, je teprv krátce po
výbuchu, lidé budou asi ještě ve sklepích a pod troskami, a v krytech
samozřejmě, teprve za chvíli začnou vylézat, a z okolí přijdou na pomoc, totiž - z jiných zemí, nebo světadílů. Nemohou nás, trosečníky,
přece tak nechat . . . Trosečníci - to je dobrý název, poklona příteli,
smekám sám před sebou, i v takové chvíli si uchovat svůj příslovečný
bystrý postřeh a schopnost přesné formulace, kdo by to dokázal? Musím
to udat v naší společnosti - jsme trosečníci našeho století, přežili jsme
sami sebe, napijme se na to, přátelé! A pak půjdem hledat nějaké hezké
trosečnice. Napijem se na to - zatím tu k pití nic není, ani k jídlu, ale
jen klid a neztrácet rozvahu, však se něco najde, přece by sis nezadal.
Tady to ale vypadá! Jako by tu řádili všichni čerti z pekla; však taky řádili - a moc dušiček si odnesli . . . o seznámení s Luciferem bych
nestál, ale kdyby tak byla taková ohnivá čertice . . . Co to žvaním, proboha, přece na takové věci nevěřím . . . Jestli je peklo, pak je to tohleto . . .
Tak, tady to už vypadá lip . . . musel jsem ale ujít hodný kus a přece
nejsem unavený . . . Domy už nejsou na prášek, ale těch mrtvol . . . !
Copak to kromě mne nikdo nepřežil? Není to pěkný pohled, spálená
těla všelijak pokroucená, jak člověk za takovou chvíli ztvrdne, dřív bych
to byl snesl leda ve filmu. Jsem rád, že tak nevypadám, údy mám rovné
a pokožku hladkou a bez poskvrny. Samozřejmě, že tu někde budou
druzí, a třeba tak dobře nevypadají, a já budu mezi nimi první a všechny ženy se o mne budou zajímat, a j á si budu vybírat.
Ale co když nás bude málo, nás bílých? A černí nebo žlutí ovládnou
svět? To by byla katastrofa! Jenže - byla by opravdu? Jsou to přece
taky lidé a našinec se rychle přizpůsobí, změníme zvyky, to je toho, j á
už jsem zažil ledacos. A třeba si nás ti černí budou vážit právě proto,
že nás bude málo - budou nám prokazovat úctu jako pámbíčkům, a my
se budeme mít . . .
Vypadá-li to po celé Evropě a Americe tak jako tady, stáhnou se
zbytky bílého lidstva na okraje postižených oblastí, řekněme do Řecka
nebo do severní Afriky nebo do Mexika. A začnou budovat novou civilizaci. To by nemuselo být špatné, mít takhle vilu u moře . . .
Bude asi dost těžké, vyhrabat se z následků 'téhle katastrofy. V Evropě se toho možná moc neposbírá, ale jinde, v Austrálii třeba, jak jsem
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jen mohl zapomenout na Austrálii, tam je celá naše kultura uchovaná
jako ve škatulce.
Moc velký med to sice asi nebude, prvních pár let aspoň, malé platy,
inflace, drahota, dovolená veškerá žádná . . . Možná, že to ani není tak
dobrý nápad s tím Řeckem, snad abych raději rovnou emigroval, do
Austrálie, nebo třeba na Tahiti, možná, že bych, jako válečný poškozenec, vyzískal doživotní rentu. To by nebylo špatné - a přivydělávat bych
si mohl, až to tu trochu vychladne, jako průvodce cizinců . . ." Tady,
vážení, jak vidíte tu hromadu trosek, tady stávala Eifellovka a tuhle to
býval Londýn - a pustil bych bigbena z magneťáku. A lidi by byli dojatý a strkali by mi spropitné . . .
Nemusel 'bych na tom být opravdu špatně, ještě štěstí, že nejsem ženatý a nemám rodinu, vida, jak dobře jsem udělal, že jsem se tenkrát
neoženil, Marie tuze chtěla, ale j á j í to rozmluvil. - Ne, Marie, povídám
kategoricky, s tím nepočítej,rodina v těchhle dobách - vyloučená věc!
Bomba na spadnutí, jak bych vás potom uživil, a kdyby to některé z
dětí nepřežilo, měla bys zbytečný zármutek. Nechtěla to uznat, a odešla a vzala si potom toho inženýra a měla několik dětí. Ale to už je
dávno . . . .
K čertu, začínám nějak mluvit sám se sebou, nejvyšší čas, abych se
dostal odtud. Támhle to vypadá na nějakou zahradu! A na stromech
jsou jablka! Budou asi zasažená prachem, ale když je dobře otřu . . .
A vlastně by se mi nemělo nic stát, dal jsem se přece očkovat a doktoři
ve výzkumáku se tím nějak chlubili . . . Byla to tajnost, očkováni byli
jen vládní činitelé, armáda - vojáci mysleli, že je to proti chřipce - a lidé nepostradatelní pro společnost. Veřejnost se o tom nesměla dovědět,
nebylo dost injekcí pro všecky, a tak se nikdo nedověděl, že existuje
sérum proti radioaktivitě, kromě zasvěcenců ovšem. Hodně lidí se samozřejmě přiživilo - chytrých lidí . . . J á například se svým zaměstnáním tak dalece nepostradatelný nejsem, ale známosti, známosti - to je
to, co je v životě opravdu nepostradatelné . . .
A tak jsem teď, zvědav, jak to účinkuje. Páni, to je krásného ovoce,
a jak to, že je tlaková vlna nesetřásla, snad tím, že je to tu za kopcem,
tlaková vlna se o něj rozbila, tím lip pro mne, tohleto vypadá krásně,
to si utrhnu . . .
Bílá ruka s pěstěnými nehty duševního pracovníka se svírala a rozvírala kolem jablka, které nebyla schopna uchopit. Procházela plodem
jako kouřovou clonou, či spíše jablko procházelo j í . . . Oddálil ji od
jablka a přiblížil si ji k očím, jak by to byl cizí předmět. Ale byla to
jeho ruka, povědomého tvaru, se světlým pruhem po hodinkách v zápěs-
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tí. Ale byla úplně průhledná a když j i natáhl před sebe, jako v obraně,
viděl skrze ni zelené listí stromů a rozpustilá, vysmívající se jablka.
Zmocnila se ho hrůza a křečovitě lapal po ovoci, pokaždé nadarmo,
hrůza a vztek a šílenství. Běhal mezi stromy, proplouvaje skrze jejich
kmeny jistě a bezpečně jako vzduchem. Pochopil, že j e odkázán jen na
svou cynickou, zanedbanou, prázdnou a sobeckou duši a že nemá nic,
čeho by se v prázdnotě a samotě své nové existence zachytil. Pochopil,
co se s ním stalo.

TŘI POVÍDKY VÁCLAVA ŠVEJDY
(Příběh z doby okupace)
Miloš

M.

Šebor

Byly to jeho povídky, i když žádnou z nich nenapsal. Václav Švejda
nebyl člověk od péra. Byl čtenář, už od malička; sotvaže se naučil říkat
abecedu, musili ho honit od knih. Místo co by semtam vypomohl na zahradě anebo tropil po škole neplechy s kluky, sedí doma nebo v sadě
pod hruškou a čte, nač přijde; Verneovky, Tři mušketýry, Hrdinného
kapitána Korkorana, Knihu džunglí, ba i Domácího Vševěda a Batovvův Kalendář s rozmístěním dragounských pluků; i desetikilovou Svatováclavskou bibli, z níž mu leží v hlavě špionská historie z Knihy Soudců a Jozue.
Když mu bylo osm let, ležel s černým kašlem. Nebylo to právě příjemné, ale rodiče kluka pacienta hýčkají a ten je si vědom své důležitosti. Aby si nenamáhal oči večerním čtením, matka mu při petrolejce
předčítá než usne. Jedna povídka se jmenuje "Děd eskamotér", vyšla v
Malém čtenáři, a Václav j i chce slyšet znovu a znovu. Snad proto, že
jejím hrdinou je chlapec stejného věku a jména, osmiletý Václav.
Děj je prostinký. Václav v povídce má hodného dědečka, který mu
po léta dává každý týden šesták. Když je jich padtesát, děd mu je vymění za zlatou desetikorunu. Pro hocha hotový svátek. Tím spíš, že to vždy
vyjde kolem svatého Václava, dědova i jeho patrona. Jednou večer před

81

svými jmeninami se Václav vrací od dědečka s novou desetikorunou. Je
sychravý den a lidé spěchají domů. Na rohu stojí žebrák, třese se zimou.
Nikoho neobtěžuje, aby se neřeklo, že žehrá, drží v ruce žabinec, kdyby
ho náhodou někdo chtěl pro ptáky. Václav přejde ulici a pozoruje starce. Je mu ho líto, vidí, že se v jeho tváři zračí beznadějnost. Kolem přecházejí desítky lidí, žebráka si však nikdo nevšimne. Hoch svírá desetikorunu a rozmýšlí se. Pak se rozhodne, vezme to zpět přes ulici, vtiskne
žebrákovi svůj zlaťák a utíká domů. Stařec prohlíží minci a říká si,
snad to byl sám anděl.
Václav, hrdina povídky, má špatnou noc. Trápí ho výčitky. Provedl
něco, co neměl. Tolik peněz pryč! Ale do všeho se mísí hřejivé vědomí,
že starce zachránil od zimy na mnoho dní.
Na svůj svátek si přivstal. Běží s přáním k dědečkovi, který poznává,
že hoch má něco za lubem. Po chvíli přešlapování Václav vyklopí, co
se včera stalo.
Dědeček ani slovo.
Jako každý rok, na Václava mají slavnostní oběd. Děd je hlavním
hostem. Po jídle překvapuje vnuka otázkou:
- Tak co, Vašku, nechtěl by ses pochlubit se svou pokladničkou? Kolikpak už v ní vlastně máš? Hádám, čtyři zlaťáky, jestli jsi je nepropil.
Anebo že by jich bylo víc? Možná, že mě budeš musit založit, potřebuji
nový skleník Václav z Malého čtenáře je jako politý. Jak jen vysvětlí, že jedna desetikoruna chybí! Šourá se s kasičkou ke stolu, podává ji dědovi, ten ¡i
obrací: vypadne hromádka krejcarů, pěťáky, nějaký šesták; asi čtyři
stříbrné koruny, co dostal od strýce a tetiček; jedna zlatá desetikoruna,
druhá, třetí . . . a Václav nevěří, co vidí; ano, i ta čtvrtá.
Hodný dědeček - ve volném čase hbitý eskamotér, jak stálo v povídce - měl v manšetě chybějící zlaťák a nepozorovaně doplnil hochův
poklad.
Václav Švejda čte a čte. O přestávce ve škole, když se jiní kluci perou,
objevuje svou povídku, " O b ě ť povinnosti", překlad z ruštiny v ilustrované knížce ze školní knihovny.
Ščeglov, strážce trati, je ve službě. Stojí v pozoru s praporkem. Blíží
se rychlovlak do Oděsy. Tu se zachvěje zděšením: mezi 'kolejnicemi na
třicet kroků od něj, si hraje jeho jediné dítě. Je mu něco přes rok. Žena,
zaměstnána úklidem, je pustila s dohledu. Rychlík se vynořuje ze zatáčky; ani pomyšlení, aby strážce dosáhl dítě. Na krok od něj je však
zařízení výhybky a jediný pohyb ruky by ještě stačil, aby se vlak svedl
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na jinou kolej. Kdo však ví, zda je volná. Má vzít odpovědnost za život stovky lidí, kdyby došlo k srážce?
Hlas povinnosti říká ne! a tak Ščeglov pustil rychlík přes vlastní dítě,
jak říká povídka. Vlak se řítí kolem strážce, míhají se okna vozů, Ščeglov zavírá oči, slyší hvizd parostroje; přítomný okamžik se mu prodlužuje na celou věčnost. Konečně rachot uhasíná, avšak muž nemá odvahu se rozhlédnout. Když se vzchopí, nastojte, dítě mezi kolejemi, živé
a zdravé. Schloulilo se do klubíčka a vlak se přehnal, aniž mu zkřivil
vlásek.
Strážcova žena svého muže nepoznala. Jeho havraní vlas zbělel na
mléko. Sestárnul o čtvrt století.
Povídka číslo tři vyšla v jakémsi selském kalendáři. Byla to historka
vpravdě ponurá, jak naznačoval název, "Přelstil kata". Václav Švejda,
tehdy sekundán, byl na prázdninách u strýce rolníka v Třímanech na
Berounce. Byl deštivý den a kromě kalendáře hoch nenašel nic nového
ke čtení. Bylo to tak:
U kteréhosi landsgerichtu v alpských zemích je ve vazbě vrah před
popravou. Počkal si na podnapilého řezníka, který se vracel z trhu přes
les s napěchovanou tobolkou; obral ho o peníze, aby měl na chleba pro
hladovějící rodinu a když se řezník bránil, utloukl ho sukovicí. Četníci
ho dopadli, sotva začal utrácet a propadat staré neřesti, kartám. Dostal
provaz. Vše přiznal a prosil o milost; císař pán se však neobměkčil. Jednou k večeru mu oznámili, že rozsudek bude vykonán druhý den časně
zrána. Přivedli mu ženu a děti, hleděl loučení neprodlužovat, a ptali se
ho na poslední přání. Nerozmýšlel se. Že by si chtěl naposled zahrát v
v karty, svou oblíbenou hru ve třech. Proč ne; sám státní návladmí mu
daroval hrst krejcarů do hry.
Vrchní dozorce vězňů se škrabe za uchem, kde vzít v tu ránu třetího.
Má dva lidi na dovolené, tři jsou nemocni a zbytek je ve službě. Ani
jeden v záloze; už to je proti předpisům. Ale napadá ho:
- Když by Vám to nevadilo . . . venku čeká k a t . . .
Dodává s konejšivou důvěrností:
- Je z vašeho kraje, budete v dobrých rukou. Rozumí řemeslu, viděl
jsem ho pracovat třikrát. Za pět minut po tom, co Vás vezme do ruky,
jste v nebi nebo v pekle. Jen zmužile!
Odsouzenec se otřese, ale hned přijde k sobě:
- Inu, někdo tu práci dělat musí. Jen mu řekněte, ať jde dál.
Usednou a rozhodí karty. Štěstí přeje odsouzenci. Je v ráži, peníze se
stěhují na jeho stranu. Kat se mračí, vrchní dozorce netečně znovu sahá
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do kapsy a doplňuje hromádku. Tu se karta obrací, vyhraje popravčí,
vyhrává opět a znovu; oči mu září, pohvizduje si, je plný Vtipů. Odsouzenec ho probodává očima; pak odhazuje karty a drží kata za krk:
- Ničemo, přiznej, že fixluješ.
Je tomu tak, popravčí má v rukávu eso. Vrah ho bije pěstí hlava nehlava. Trvá chvíli než přivolají posilu a zdolají útočníka. Tisknou ho
dva dozorci; kat, obličej plný modřin, mu teď vrací rány a sípe, stěží
popadaje dech:
- Vždyť jsi loupežný vrah a vyvrhel . . .
- Aťsi, odsekává odsouzenec, ale v kartách jsem nikdy nefixloval!
Povídka zde nekončí, závěr je však krátký. V noci stačila nestřežená
chvilka, aby se odsouzený oběsil na oprátce vlastní výroby, na kusu
prostěradla. Na stěnu načmáral: "To aby zítra ráno ten špína kat na
mně nic nevydělal."
Až sem povídky a odtud život Václava Švejdy.--Vystudoval na inženýra a dostal se ke dráze. Přehnala se prvá válka
a přišla dvě desetiletí jakési pohody. Má hodnou ženu a jedinou dceru,
učitelku, dnes vdanou. Je dědečkem. Ve své vnučce se jen vidí. Zachovává si dvě stránky povahy: rád dělá lidem dobře, až zbytečně; a má
velký smysl pro své úřední povinnosti. Usměje se, když si vzpomene na
své povídky. Věří tomu, co se jednou dověděl od dcery, když studovala
dětskou psychologii - že totiž maličkosti, které zasahují dětskou duši,
utvářejí povahu silněji a trvaleji než velké převraty v dospělém věku.
A tak svou první povídkou si sám vysvětluje své dobré srdce; druhá je
mu prapříčinou jeho svědomitosti vůči představeným.
- Ta třetí povídka, kolegové, která mě tolik pronásleduje, i když j e
to k smíchu - ne, opravdu nevím, kam bych tu katovskou historii zařadil, avšak cítím, že je nějak spjata s mým budoucím životem, dodává
inženýr Švejda na abiturientském banketu, kde každý z účastníků, jak
bývá zvykem, měl říci něco ze života. Bylo to v těch několika klidných
létech prvého desetiletí nové republiky, kdy Švejda oslavoval dvacáté
výročí maturity.
- Václave, máš fixní ideu, trochu silnější než je obvyklé, ozývá se
Švejdův nejlepší přítel, psychiatr. Chci Tě vidět ve své ordinaci. Vytvoříme uměle nějakou silnější představu, která zaplaší Tvého mistra
popravčího. Spravíme všechno!
Spravil, nespravil; přihnala se druhá válka, a od jejího začátku má
technický rada Švejda nad sebou dvě vrchnosti. Jednou je železniční
správa, kde inženýr požívá pověsti svědomitého služebníka. Druhou, ano
druhou, jsou neviditelné složky odboje.
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Byla to spíše náhoda než přemíra vlastenectví, která ho svedla s tajnou organisací. Je přesný vykonavatel příkazů na důležitém úseku dopravních sabotáží, a ne odbojový vůdce. Je mlčenlivý, i vůči rodině a
nejbližším přátelům. - - —
Táhne osmá, když se Václav vrací z úřadu po dlouhé denní službě.
Míří na stanici dráhy, aby stihl vlak; bydlí na předměstí v osamělé vile.
U vchodu nádraží stojí starý muž, na někoho čeká; ne, žebrá, a Švejdovi j e povědomý. Odkud ho jen zná; ach ano, vždyť je to jeho žebrák
z prvé povídky. Neubrání se otázce:
-Máte hlad?
Muž váhá s odpovědí. Dlouho si prohlíží inženýra. Pák:
- Jsem na smrt unaven. Nespal jsem tři noci. Od včerejška jsem téměř
nic nevzal do úst a bez lístků nic nedostanu. Jste Čech?
- Ano, myslím, že jsem dobrý Čech. Proč se ptáte?
- Nezradíte mě? Bojím se policie a nemám, kde přespat. Nevychází
mně schůzka. Až si odpočinu, vysvětlím Vám vše, smím-li Vám důvěřovat. Pak se pokusím navázat spojení.
Švejda se rozhlíží, chvíli váhá a pák se rozhoduje:
- Vezmu Vás s sebou, budete v bezpečí. V aktovce mám něco od přesnídávky, sníte to ve vlaku. Pák se najíte se mnou doma. Počkejte, koupím lístek.
Nepřekvapuje ho, co se dovídá. Muž je členem zahraničního odboje,
před týdnem byl vysazen z letadla. Je v přestrojení, má dokonce falešný
plnovous. Nevyšlo vše, jak se počítalo. O vlásek unikl policii a bude
trvat několik dní než se dostane na místo určení. Bez pomoci by byl
ztracen.
Inženýr dnes obývá vilu sám. Manželka je na několik dní na venkově
u rodičů. Je si vědom nebezpečí: ve sklepě jsou od několika dní uloženy
bedny s třaskavinami pro odboj. Přejímá však risiko a ubytuje příchozího.
Druhý den, v sobotu odpoledne, přicházejí mladí manželé, inženýrova
dcera s mužem. Přivedli dcerku; sami odjíždějí s přáteli a vrátí se v
pondělí ráno. Švejda se těší z vnučky.
Je krátce před svítáním, když inženýra a jeho tajného hosta probouzí
zvonek a bušení na domovní dveře:
- Aufmachen! Geheime Staatspolizei!
Nerozsvěcí. Myslí na návštěvníka a na povinnosti v odboji. Bere hosta
za ruku a odvádí ho do sklepa. S pod záclony vidí, že před domem jsou
nejméně čtyři tajní. Ze sklepa vede podzemní chodba do protileteckého
krytu sousední usedlosti. Před rokem tu spojili dva staré sklepy, třéba-
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že vzdálenost není malá. Ze sousedství je možnost útěku do polí. Bušení se stupňuje. Inženýr má myšlenku. U třaskavin j e časové zařízení, jež
má sloužit akci plánované na příští dny. Je válka a j e j í zákon je tvrdý.
Václav byl důstojníkem v prvé světové válce a ví, jak nakládat s nepřítelem. Vše je vyzrazeno, tak jako tak; explose zničí životy několika obávaných nepřátel. Nařizuje stroj, otvírá spojovací chodbu a pobízí před
sebou návštěvníka, ví, že jeho dopadení by vedlo k ztrátě životů dalších
a dalších. Utíkají; za několik minut jsou ve sklepě sousedství, soukají se
na sklepní okénko, do zahrady, odkud do polí, kde se krčí v křoví a nabírají dechu.
- Odpusťte;
návštěvník.

to j á jsem Vás přivedl do neštěstí, Švejdovi šeptá

Švejda neposlouchá. Bleskne mu hlavou: Zdenka - malá Zdenka zůstala v domě! Spí na pohovce v jídelně. Vidí rychlovlak řítící se na dítě
strážce trati. Jak jen mohl na ni zapomenout i při veškerém smyslu pro
odbojové úkoly!
Běží přes pole zpět. Jakoby se před ním otevřela obloha ranního šera.
Z domu šlehnou plameny, ozve se hromová rána a po ní řada dalších.
Inženýr dosahuje zříceniny domu a neví, zda sní či bdí: kryto dvěma
zborcenými trámy, pod převrácenou pohovkou je dítě, schoulené v klubíčku, živé a nezraněné. Švejda klopýtá přes trosky nábytku a roztrhaná
těla nepřátel, tiskne v náručí dítě a prchá.
Vypátrali ho. Přestál martyrium dlouhé vazby. Nevyzradil nikoho.
Před týdnem byl odsouzen k smrti; nic jiného neočekával. Je vyrovnán
se životem. Ani cela soudní vězníte není bez spojení se světem; má
jistotu, že jeho nejbližší, žena a dcera s manželem, zatím unikli smrti,
třeba dosud ve vazbě v koncentračních táborech, a ví, že jeho vnučka
je v dobrých rukou. Ba je i rozptýleno podezření, že jeho návštěvník
byl provokatér. Dovídá se, že se při zatýkání zastřelil, předtím skoliv
jednoho z útočníků.
Po rozsudku uplyne téměř šest měsíců v samovazbě. Inženýr se nebrání, aby znovu prožíval své povídky a promítal si je do ponuré přítomnosti.
J e večer, provázejí ho dlouhými chodbami ze soudní síně, kde mu
oznámili, že rozsudek bude vykonán dnes v noci. Tu potkávají podivného člověka: má vodově bledé oči, pichlavý pohled, nasládlý úsměv,
zdraví se s jedním z dozorců. Ten k Švejdovi:
- To je náš mistr popravčí! Vyzná se ve svém řemesle. Bude to bez
bolesti, věřte. Jinak Vám nezkřiví ani vlásek. A co víc, příteli - šeptá
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Švejdovi do ucha konejšivě - je to Váš krajan! Copak jste nám jednou
neřekl, že jste také žil pár let v Sudetech? Co chcete víc?
Inženýr poznává popravčího z třetí povídky. Odvrací se s odporem a
těší se, věru že se těší, až se za ním na několik hodin uzavřou dveře
jeho kobky.
Ted' však procházejí kolem prohlubně vysokého schodiště. Zábranná
síť se tu opravuje a místo je podivnou náhodou nechráněno. Není spoután. Stačí skok, aby se vrhnul dolů, s pátého poschodí a ukončil vše sám.
Rozvažuje, není času nazbyt; nezbývá víc než čtyři, pět vteřin.
V rodině nebylo sebevrahů a 'hotový zázrak zachránil vnučku, i dítě
strážce trati. Má opravdu odmítat víru ve vyšší zásah do vlastního života?
Po létech se vše Švejdovi promítá jako sen.
Popravu v poslední chvíli odložili. Tajná policie si ho zčista jasna
vyžádala k nových výslechům, aby prověřila zcela nové věci. Předem
mu řekli, že sekyře neujde - přežije-li vůbec, co ho čeká, nebude-li
mluvit.
Blíží se však konec války a vlak, v němž ho převážejí, j e ostřelován
západním letectvem. Esesácká stráž prchá, a nejen Švejdovi, ale i řadě
jiných se podaří útěk. Nacházejí přístřeší a za tři týdny, ano, za tři
týdny se Václav Švejda dožívá setkání s rodinou, které zůstal vždy
věrný.
(Z chystaných "Povídek na okraji
dne".)

Život by byl strašlivým nesmyslem a dokazoval by nejsoucnost Boha a
neexistenci věčných zákonů, kdyby všecko úsilí, bolesti a oběti měly jediný
cíl: Golgotu, kříž, hrob.
Ale my víme a věříme, že utrpení zpracovává lidské duše a j e připravuje
k tomu, aby byly schopny pokání a mravní očisty. Abychom byli schopni
přijmout učení, které jediné lidstvo zachrání: učení opravdového bratrství,
které nezná hranic, ras ani tříd; bratrství, které nezáleží ve slovech, ale v
drobné, sebezapíravé práci; učení, které zavrhuje násilí a ukazuje cesty
spravedlnosti a pokoje.
(Přemysl Pitter: "Domovu i exilu".)
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DVĚ PROTIPOVÍDKY*
Esther

Kales
I.

Jednoho dne si slunce zamanulo nevyjít — a nevyšlo. Je konec konců
pochopitelné, že jakási změna rutiny, po milionech či snad bilionech let,
j e žádoucí i pro nebeská tělesa.
Zdálo se přirozené, že lidstvo bude na takovou kosmickou událost reagovat silně. Chudáci meteorologové však měli plné ruce práce ve snaze
sledovat prapodivné nové konformace tlakových oblastí, které náhle neodpovídaly jejich předešlým pečlivě vypracovaným grafům počasí. Mnoho času ztratili odpověďmi na telefonické dotazy svých kolegů a na protesty i otázky rozhořčeného publika. Tři odborníci na atmosférické poruchy a sluneční skvrny, kteří se odvážili vyjít z laboratoří, byli lynčováni.
Prostý člověk z ulice rozhodl, že to byly ty poslední atomické zkoušky a že se blíží konec světa. Proto, podle osobního temperamentu, buď
dělal zásoby nebo se modlil. Většinou však jednoduše žil a s historickým
stoicismem paličatě vytrvával. Pesimistická prorokyně Zoe vydělala víc
než deset tisíc dolarů a rozhodla, že v těchto okolnostech ohlásí pouze
jeden tisíc na daně. Podobně uvažovalo mnoho soukromníků i velkých
korporací. Daňové defraudace šly do bilionů a procesy se pak táhly po
desetiletí. Nikdo ještě přesně nevyzkoumal, které byly přímé důsledky
berního zmatku pro aktuální války, populační explosi, nezaměstnanost,
národní osvětu a Gallupovy dotazníky. K nepřímým důsledkům dosud
vědecké instituty dávno nedošly. Statistiky rozvodů a zločinů každopádně zachovaly potěšitelně stabilní křivky. Smog v Los Angeles a v Santiago, Chile, téměř zmizel, ale všechny nudistické kolonie po velém světě prošly obdobím vážných nesnází.
Protiatomické demostrace v Londýně a Tokiu vykázaly dohromady
třicetčtyři mrtvé a několik stovek zraněných. Studentské nepokoje a užívání drog se objevily sporadicky v obecných školách a jeden slavný psycholog z Kalifornie náhodou zrovna vydal svou knihu "Kindergarten
Protest as a Means of Future Mental Health". Toto didaktické dílo, realisované audiovisuálně pro předškolní děti, které byly dosud neznalostí
čtení "frustrovány" ve svém protestním potenciálu, se stalo "knihou tohoto měsíce" a přes sensační úspěch u dospělých vlastně nemělo nic co
dělat se solární situací.
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Studená válka zamrzla na status quo a latentní vojenský konflikt na
blízském Východě se ochladil, ačkoliv to tak politikové neformulovali.
Dva němečtí novináři, 'jeden západo- a druhý východo-, zmizeli beze stopy v hermeticky uzavřené Číně. Kuba obdržela milionovou zásilku sacharinu od nejmenovaného spojence a milice prý začala v horách zakopávat pušky. Neověřené zprávy, že se něco děje nebo něco brzy propukne, plnily stránky denního tisku na obou stranách opony. Francie
prohlásila "France toujours", zatím co Madrid mlčel.
Je zvláštní, že nám došly jen dvě zprávy mluvící o slunci. Čtyřletý
Jeníček W., Jr., z Texasu přiběhl domů a vyjeveně křičel: "Mami, slunce je p r y č ! " Paní Jo'hn W., Sr., ohlašující čtyři srdce na tři bez trumfů
své protivnice, roztržitě a automaticky odvětila: "Víš, že nemáš vymýšlet lži. Jdi ihned do svého pokoje a neobtěžuj ! " Jeníček tak učinil, ačkoliv neochotně. O mnoho let později, když vyučoval "Úvod do filosofie
filosofického myšlení", vždy uvedl svou polozapomenutou dětskou vzpomínku ve výkladu o pravděpodobnosti, že slunce vyjde zítra, protože
vyšlo dnes, včera a předevčírkem. Též užíval této anekdoty pro argument, že logické myšlení je vyšší kategorie než empirické pozorování.
Studenti mu stejně nerozuměli a on sám už také nevěřil, že slunce mohlo kdy zmizet.
Druhá zpráva se týkala jednoho primitivního kmene vyznavačů slunce v pralesích Jižní Ameriky, který po jakési frenetické extasi beznaděje, zřejmě spáchal kolektivní sebevraždu. Sociologové studují tento fenomén do dneška a zatím rozvinuli čtyři různé a vzájemně protichůdné teorie. Pátá teorie dialekticky přičetla vinu kapitalistickému vykořišťování a imperialismu.
Nejpřekvapivější je snad fakt, že astronomové vůbec neobjevili sluneční bojkot. Největší světová planetaria byla tak zaměstnána sledováním satelitů, sputníků, UFO přeludů a astronautických činů, že prostě
neměli čas zaměřit své teleskopy na samozřejmosti. Několik automaticky braných fotografií bylo prostě zavrženo coby poškozených, aniž
by se hledala příčina nezvyklého nebeského panoramatu. A jelikož jednoho dne slunce opět vyšlo, vše se vrátilo do normálního pořádku.
II.
Ano, pánové, vybudovat si kariéru, je těžká a vážná záležitost. Člověk na to musí jít velmi rozumově a věnovat se tomu dnem i nocí. Vezměte si můj případ.
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Vstoupil jsem do armády dobrovolně, velmi mladý, takže jsem měl
nárok na výslužbu po dvaceti letech. To mi dalo určité finanční zabezpečení a nejméně dalších patnáct-dvacet let, se kterými bych mohl něco velkého udělat. Začal jsem o tom soustavně uvažovat, asi pět let
před koncem služby.
V tu dobu naše armádní výchovné oddělení vypsalo řadu kursů. Studoval jsem tu a tam před tím, ale tentokrát jsem začal plánovat. Nejvíc
se mi zamlouvala kariéra spisovatele a hned jsem se zapsal do tvořivého
psaní pro pokročilé. Sice jsem ve střední škole měl jakési potíže s mateřským jazykem, ale to je ten věk, kdy ještě kluk nemá z ničeho rorum. Teď to bylo jiné. Všichni mi říkali, jak zábavné a zajímavé jsou
mé dopisy, které jsem psal své rodině a příbuzným, a jeden můj vánoční rozmnožený cirkulář obdržel na naší jednotce první cenu v kategorii "Vojín — vždy a všude". Tak jsem nechtěl ztrácet čas s tvořivým psaním pro začátečníky.
Bylo nás ve třídě devět, j á byl nejvyšší šarže. Bohužel jsem se v
první hodině trochu chytil s tím instruktorem. Takový fousatý a vlasatý
civilista to byl, a hrozně výřečný. Když chtěl na mně předešlá vysvědčení, měl o to požádat služební cestou. Ale nechal mě tam, řekl že na
zkoušku. Jako první úlohu nám dal: "Volné vyjádření vaší nejostřesnější zkušenosti". Volná forma; využití volné asociace.
Připadalo mi to trochu divné téma, ale vojín z povolání má zajímavý
život i v době míru. Zrovna nedávno jsem se v jednom baru sešel se
svým ex-švagrem, co se s ním sestra rozvedla, protože říkala, že byl
hrozně nudný, a jak jsem mu tak povídal o všech těch intrikách kolem
mého posledního povýšení, jen kulil oči, plácal mě na rameno a vykřikoval: "Kluku, ten tvůj život zní jako román, jako román . . ." Mezi
námi řečeno, byl to vlastně moc hodný člověk. Ona je ta má sestra někdy potvora. Ale abych se vrátil ke svému námětu. Napsal jsem mu o
tomhle, asi pět stránek, obřádku, a bylo to dobré. Představte si ale, co
se stalo! Ten instruktor chválil do nebe jakési blábolení o nějaké holce,
co měla jeden prs jako Mount Everest a druhý jako Jungfrau, a mně
udělal přednášku, že mám inhibice, že jsem rigidní a chci-li psát, musím
prý se vnitřně uvolnit a osvobodit. A to mi tam řekl veřejně, před všemi těmi maníky! Jako by důstojník mohl psát prasečiny. To prostě
nejde.
Napsal jsem připiš našemu veliteli, že takové t.zv. výchovné kursy
jsou absolutně nepřípustné, protože jen podlamují disciplinu a respekt
pro představené. Navrhl jsem přísný zákrok proti tomu instruktorovi,
na základě obscenity, ale nevím, co se s tím stalo. Zrovna propukla
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světová krise a přeložili mě na jednu naši tropickou bási. Rum a holky
tam byly levné, a tak jsem se určitě zbavil "inhibic", byť i jen v mezích
dobré vojenské tradice. Než se situace uklidnila, neměl jsem na psaní
ani pomyšlení. Ale v jednom časopise jsem našel pěkný a velmi rozumný článek, který radil příštím spisovatelům. Hned jsem si připravil
tlustý sešit a nalinkoval stránky pro název, datum, kdy dílo bylo začato
a skončeno, komu a kdy posláno, s příslušnými rubrikami pro mé výlohy, pro obnos, za který to nakladatel 'koupí, pro tantiémy, rok, kdy
to přiznám na daně. Prostě všechno . .
.
Ten článek napsala nějaká paní, byla tam j e j í fotka. Dobrotivá tvář,
bílé vlasy a tak jsem si troufl napsat jí, s přiloženou desítkou, jak žádala. Odpověděla, dala mi další rady a řekla též, že za 25% provize mi
vezme, co napíšu a pokusí se to udat. To jsem zatím neudělal, ale je
dobře vědět na koho se obrátit. Vylíčil jsem jí, co se mi stalo s tím instruktorem v kursu tvořivého psaní a ona potvrdila, že ti mladí dnes
jí další pokyny.
jdou příliš daleko a proto literatura upadá. To se mi líbilo a taky jeOd té doby nosím s sebou stále notýsek a zapisuji si všechny myšlenky. Takových zápisníčků už mám celou řadu, ale objevil jsem vážný
nedostatek. Možná že to dělám špatně. Vím na příklad, že to byla brilantní myšlenka pro povídku, když jsem si zapsal: Petr — auto —
Josefa — kráva — blesk. Ztrávil jsem nad tím hodiny, ale nemohu si
vzpomenout na svou originální inspiraci. Je v tom tolik možností, že
člověk neví, pro co se rozhodnout. Šofér Petr vzpomíná na své dětství,
kdy pásl krávu Josefu. Městský floutek Petr přejede krávu, která patří
pěkné vesničance Josefě. Kráva se poleká Petrova auta a uteče sirotkovi Josefě. Ten blesk mi tam vadí nejvíc. Měl by uhodit do auta nebo
do krávy? Nebo se Petr a Josefa zamilují, jako by do nich hrom uhodil (blesk j e symbol), prodají krávu, koupí auto a opustí rodnou ves?
A ták je to i s ostatními záznamy. Musím tomu prostě věnovat víc času,
teď, co jsem ve výslužbě.
Jednu povídku, která jasně ukazuje Napoleonovu taktickou chybu u
Waterloo jsem dokončil a už mi ji vrátili z 27 míst. Nevím proč, a trochu mě to deprimuje, ale zdá se, že se to stává i těm nejlepším spisovatelům. Možná že se jim nelíbí ten pseudonym Wellington. Zkusím
to ještě pod jiným jménem.
Už jsem se téměř rozhodl poslat to té paní, i když j e j í "provize" je
trochu vysoká, ale myslím, že jsem našel lepší řešení. Ačkoliv jsem nikdy mnoho nečetl, padla mi náhodou do ruky moc podivná kniha.
Autor má takové nevyslovitelné cizí jméno a zdá se být hrozně slavný,
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protože všichni universitní profesoři o něm píší pojednání a analyzují
ho ze všech možných hledisek a stanovisek. A představte si, on ten člověk napsal za život — a začal mnohem mladší než já — jen dvě knihy.
Jinak zanechal fůru zlomků a s těmi si teď ti literární kritici hrají.
Všechno tohle bylo v předmluvě.
Okamžitě jsem prohlédl svůj archiv a musím říci, že ho mám bezvadně seřazený. Člověk se mimo jiné na vojně naučí pořádku. Sepsal jsem
si následující: Mám tu 15 začátků dlouhých románů (rozsah 2-16 stránek); 28 nedodělaných povídek; kapitolu z mé autobiografie; opravdu
krásnou scénu z druhého dějství mého historického dramatu a konec
jedné veselohry z vojenského prostředí; 13 konečných paragrafů, které
mají drtivou pointu a hodily by se pro cokoliv; jeden stručný obsah
knihy o Marťanech a bezvadný nápad na perfektní zločin, který potřebuje jen trochu výzkumu s chemické stránky (tato dvě témata bych měl
asi zadržet, aby nepoškodila můj literární profil); a ovšem všechny ty
zápisníky ideí.
Počítám, že je to dost materiálu pro alespoň dvě disertační práce a
píšu v tomto smyslu všem předním universitám. Doplnilo by se to životopisem a nějakými interviewy se mnou. Myslím, že disertační zpracování by asi odpovídalo mému dnešnímu vývoji. S profesorskou literární kritikou počkám, až napíši své mistrovské dílo. Zrovna o tom
přemýšlím.
*Autorka si vyhrazuje název, který j i podle nejlepšího svědomí napadl ve
chvilce inspirace, definuje "protipovídky" jako typické pro dnešek a v a ruje, že m a j í logiku velmi sui generis.

Kdo může studovat na čs. středních školách?
Při posuzování ideově-výchovného vlivu rodičů, se bude vycházet z informací jednotlivých učitelů, členů okresních národních výborů, ve větších
centrech z informací zástupců občanských výborů a podobně. Na základě
tohoto komplexního hodnocení žáků, které na jednotlivých školách vypracují k tomu určené komise, složené ze zástupců škol a členů příslušných
okresních národních výborů, bude pák žák doporučen - případně nedoporučen- k dalšímu Studiu. Podle nových směrnic se rozhodnutí komise na
základní škole považuje za definitivní.
(Zpráva pražského tisku, srpen, 1970.)
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Kritické marginálie

Hrátky s čertem a
vítězství ďábla
Náhlá smrt J a n a Drdy nemůže v
čtenáři neprobudit Vtíravou otázku
po lidském i uměleckém údělu těch
spisovatelů, kteří po druhé světové
válce byli až příliš ochotní zaměnit
tradiční režnou halenu Karla B o rovského, nebo Šedivou Popelčinu
šenku Boženy Němcové za nákladné
toalety "soudružek-milostivých paní" nebo za fraky a smokingy "vědců z lidu".
"De mortuis nil nisi bene" - a
přece lidská tragedie básníků Pištory, Neumanna a řady jiných, dnes
opět umlčovaných a jakoby zaživa
pohřbívaných, naléhavě připomíná
imperativ titulu jednoho z románů
Dostojevského. Klade se otázka, zda
přečetní z českých i slovenských
autorů si byli bezprostředně po druhé světové válce Vědomi tradičního
neúplatného poslání asi. spisovatelů:
být svědomím národa.
Základní otázka se rozvíjí v n e konečnou řadu dalších, na př. na j a kou stranu by se přiklonily váhy
alespoň dočasné spravedlnosti světské, kdyby intelektuelní složka n á roda byla vzdorovala už od května
1945, a hlavně v únoru 1948, tak j a ko činila o dvacet let později?
Drdův neočekávaný odchod j e jen
dalším připomenutím známé pravdy
že komunistický moloch se nespokojuje jen polovičním darem a jen poloviční obětí. Žádá vždy po všech
všechno! Naprosto objektivní kritik
Drdova pozoruhodného literárního
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díla patrně dospěje k závěru, že po
kouzelném "Městečku na dlani",
tento nesmírně nadaný autor už n e vytvořil mnoho mimořádného
a
vpravdě osobitého. Drda si až příliš
zvykl vidět "svět zpomaloučka". J e
to svět jaksi rozdrobený (nízkých a
nedalekých obzorů i rozhledů), do
něhož autor svíral drobné osudy
ještě drobnějších postaviček.
Zdá se, že Drda "neměl nikdy dost
času" dotáhnout originelně začatou
linii, prostudovat a prokreslit charakter osob i prostředí. Všechny ty
zábavné "hrátky s čertem" a s "dalskabáty" byly do značné míry výsledkem autorova escapdsmu. Byly
to příběhy, které na chviličku pobavily, ale jakmile Ztratily kratičké
bezprostřední osvětlení, ocitly se v
našem životě bezradně a bezpomocně. Nadto Drda platil dlouho až
příliš ochotně "daň době" (rozuměj:
komunistické době), řadou tendenčních
"společensky
angažovaných"
proz (jako na př. nedokončeným,
celkem trapným románem Hospodáři, souborem povídek Krásná Tortiza (vyznamenaným v padesátých
letech státní cenou), divadelní hrou
Jsou živí, zpívají, a dokonce i povídáním o "dětství soudruha Stalina".)
J e nám líto lidského i uměleckého
osudu J a n a Drdy, autora bezesporu talentovaného a vynalézavého.
Vždyť byl popravu považován za
dědice tradice
čapkovsko-bassovské, a to nejen v Lidových Novinách, ale v celém kontextu českého
písemnictví. Drdův jazyk j e nesmírně tvárný, básnicky nový a vpravdě

lidový. Drda měl jedinečné nadání
vidět typicky český svět českýma
očima.
Škoda, ze mezi tolika "hrátkami s
čertem", nedovedl včas rozeznat
antikrista, s nímž nejsou žerty!
Upsal mu nejen svůj talent, ale i
-své dny pozemské (rozmělňované
tolika povinnostmi stranicko-politickými a "reprezentačními"), ale
upsal mu i svou duši. Drdovo procitnutí toho osudného rána r. 1968
bylo jistě tragické. "Spáč ve zvěrok r u h u " se však probudil příliš pozdě. Smrt, přikvačivší na Dobříš
rychle a nepozorovaně, té smutné
adventní soboty, byla k J a n u Drdovi milosrdnou, neboť ho vysvobodila z nemužného pozvolného umírání
a patrně i z bolestného umlčování . . .
Pavel Javor

Návrat dvou spravedlivých
(Za
literární rehabilitací
Josefa
Knapa a Františka Křeliny.)
"Habent sua fata libelli" a "Difficile
est satiram non scribere" - říkám si
nad osudem několika před lety o b čansky i literárně rehabilitovaných
českých autorů, především Josefa
Knapa a Františka Křeliny, jimž
chci věnovat pozornost. (Domnívám
se, že "rehabilitovat" možno jen provinilce, nikoli osoby, které se chovaly vždy, a zvláště v dobách pro
národ a Stát rozhodujících, vojáčk y statečně a občansky vzorně.)
T a k zvaná "pravičácká kultura"
(musíme-li již tak
prostomyslně
rozlišovat), neměla v Československu na růžích ustláno ani v dobách
hlubokého míru. I tehdy, j a k známo,
za pokrokové (a tedy za hodné potlesku a oficielní podpory) bylo vyhlašováno především to, co zavánělo Moskvou. Mnozí čeští a slovenští
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intelektuálové připravovali "Únor
48" a "Srpen 68" dávno před těmito
osudnými daty.
J o s e f Knap a František Křelina,
oba rodáci z krkonošského podhůří,
přátelé a vrstevníci, vnesli do českého písemnictví hluboký mravní
pathos, smysl pro věrnost a poctivost, tedy vlastnosti, jichž se dnes
světu v tak šeredné míře nedostává!
Že nejde o autory "druhého řádu", o
tom svědčí m.j. na př. vyznamenání
Křelinova "Puklého chrámu" státní
cenou (r. 1937) a desáté až dvanácté vydání některých Knapových románů. A přece i Křelinův "Puklý
chrám" nedošel uznání ve více než
diletantsky
sepsaném
Kuncově
"Slovníku soudobých českých spisovatelů" (Orbis, Praha, 1945), v němž
čteme, že "Křelina přinesl na oltář
rui-alismu největší oběť, když do
něho vpletl tendenci, ideologii, která
se rozrostla na úkor umělecké síly
časového románu". (Co bychom pak
měli říci o dílech soudruhů a soudružek, jako na př. o S. K . Neumannovi, Ivanu Olbrachtovi, o Pujmanové, Majerové, o verších Kosti Biebla a o celé plejádě menších či větších komunistických talentů, z nichž
tendence přímo čiší?)
J e zajímavé, že i oficielní literárn í příručky, spisované a vydávané
dávno po "letech padesátých", jež i
komunisté odsoudili jako éru deformismu, skromně (anebo významn ě ? ) mlčí o mnohých persekvovaných autorech. Tak na př. i jinak
mnohomluvný
"Slovník
českých
spisovatelů" (vydaný v Praze r. 1964
za redakce Rudolfa Havla a J . Opelíka) skromně poznamenává, že " J o sef Knap byl v letech 1944-45 pracovně nasazen", ale ani slovem se
nezmiňuje o tom, že byl komunistickým soudem nespravedlivě od-

souzen a že prožil dlouhá léta ve
Věznicích a v táborech nucené práce. A právě tak i František Křelina,
Václav Renč, Zahradníček, Palivec,
Kalista, Prokůpek a řada dalších.
František Křelina se po své " r e habilitaci" zatím přihlásil dvěma
pozoruhodnými novelami. Obě vyšly v posledních dvou letech v nakl.
"Mladá Fronta". Zatímco novela
"Každý své břímě" j e v podstatě literárním oratoriem, komponovaným
na pozadí lidické tragedie z roku
1942, v "Mé přítelkyni Doře" se
autor dívá moudrým, láskyplným
pohledem na sotva pětileté děvčátko,
které poznal jako stavební dělník,
krátce poté, kdy byl propuštěn z k o munistického kriminálu.
Bylo by více než nesnadné hledat
nějakého společného
jmenovatele
těchto dvou, rozsahem nevelkých,
příběhů. A přece jedna autorova
vzácná vlastnost j e v obou dílech
zřejmá a pro Křelinu příznačná:
účinná láska k člověku. Křelina se
k němu dovede sklonit s neokázalým, nevtíravým zájmem, s touhou jeho bolesti a problémy nejen
analyzovat, ale hojit. (Tak se skláněl ke svým hrdinům již v povídkách "Jalovci stráně", v románě
"Hubená léta" i v mocně vzklenutém "Puklém chrámě".)
V truchlozpěvu za lidické oběti j a k můžeme nazvat Křelinovu novelu "Každý své břímě" - autor
uplatnil v plné míře to, co j e pro
něho příznačné: mravní pathos a
smysl pro čistotu a sílu básnického
slova, řeči vznosné, patetické, takřka biblické. ( J a k o byste po celou
dobu toho tragického vyprávění slyšeli v pozadí dunět varhany a recitoval slova Žalmů!)
Křelinovo lidické oratorium j e
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rozčleněno do sedmi vět a šesti intermezz. Autor se na lidickou elegii
připravoval řadu let. V "rozloučení
s čtenářem" vzpomíná, že již 10.
vna 1942, (tedy v samý den vyvraždění a vypálení Lidic,) si poznamenal o této tragedii do sivého zápisník u několik veršů. Autorovi nešlo o
věrný historický záznam této obludné události, (jak j e j zachytil na př.
F. Kropáč nebo V. Konopka;) K ř e lina nastavil zrcadlo symbolu nacistické zločinnosti a zrůdnosti, svědectví nevinných českých obětí, k t e ré promluvily za celý umlčený národ. (Z literárních pramenů, které
měl Křelina poruce, si cení nejvíce
rukopisných pamětí paní Jaroslavy
Eliášové, manželky někdejšího hrdinného generála a min. předsedy, odsouzeného nacistickým soudem k
trestu smrti. Generál Eliáš měl před
popravou dvě přání: aby si sám v e lel vlastní popravě a aby mu před
ní nebyly zavázány oči.)
Autentické literární prameny však
nebyly pro Křelinovo dílo nutné.
Silnější než autentičnost j e síla Křelinovy symboliky a jeho básnického
slova. Autor zde vytvořil jedinečné
podobenství, protiklad dobra a zla
vpravdě "ďábelského". Vylíčení lidické tragedie, jež sama o sobě byla
dílem zločinnosti kolektivní, nevyžadovala podrobného vykreslení jen
několika postav. Všichni lidičtí občané, ženy i děti (jež v několika
hodinách byly o své dětství trvale
připraveny!), byly stejně velkými
hrdiny. A přece z autorova líčení o
tom statečném Umírání, nám utkví
v mysli několik postav, jež m a j í tvář
vpravdě nezapomenutelnou. J e to
starý lidický farář Šternberka a čtrnáctiletý Josef Hroník, který chce
zemřít stejnou smrtí jako jeho starší bratr.

Křelinova novela "Každý své břímě", j e dílo v českém i světovém písemnictví ojedinělé. Autor v něm
mohl plně uplatnit svůj jedinečný
smysl pro "ethos" a "pathos". Všechny postavy a osudy se zde spojují ve
vykupitelskou sílu Bolesti a Vysvobození. Křelinova novela j e prubířským kamenem velkého umění vypravěčského a kompozičního. (Na
kolika místech autorovi hrozilo n e bezpečí, že ta mohutná, vznosná
kompozice, ne nepodobná klenbě
chrámové, se zhroutí, přetížena přílišným napětím děje nebo silou básnického slova! Na kolika místech
Stačilo přidat nepatrné závaží, a n e j vyšší tragedie hrozila fraškou!) K ř e linova lidická elegie j e pravý skvost
novodobého českého písemnictví.
Čteme-li "Přítelkyni Doru" bezprostředně po Křelinově patetické
zpovědi o lidických mučednících,
oddychneme si osvobozujícím pocitem. Děj j e zde více než prostý. Pro
autora - někdejšího učitele v severních Čechách, později v Praze, nebylo po jeho propuštění z komunistického vězení jiného zaměstnání než místo pomocného dělníka v
pražském předměstí na Žižkově.
Křelina se však "nelituje" a nalézá
v zednické partě nejen dobré přátele, ale ve svém srdci ještě dost
jasu, víry v člověka a v krásu života, aby se s ní rozdělil se čtyřletým
děvčátkem. A tak jsme svědky vyprávění a scén stejně prostičkých
jako silných a dojemných. Pracovní
dny jakoby odhrnovaly šedivý závěs všednosti a umožňovaly nahlédnout do autorova chlapského, a přece mladistvě okouzleného, srdce.
Křelina se dovede vžít do dětského
světa, do jeho symbolů, záhad a t a jemství, a umí o nich vyprávět, aniž

96

by se dopouštěl naivností nebo pošetilostí. Slyšme j a k se upřímně
zpovídá: "Těchto několik dní s Dorou je mi tak drahých, že si z nich
pamatuju všechno, neboť lidský je
čas, a není měřen ani rafijemi, ani
slunečními hodinami, leč jedině tím,
co v něm prožiješ, kolik v něm obsáhneš, a já v nich prožil pád a ona
mi dala znovu se vzchopit a síla toho
času trvá ve mně k bojování i k výpravám".
Autor Si neponechává svůj jedinečný pocit jen pro sebe. Umocňuje
j e j na pocit obecně, nebo alespoň
"česky" platný. ("Chtěli jsme přijmout maličké; ale tak málo dětí v
našich zemích, a kolik jich bude v
časech již tak blízkých? Tolik rukou stařecky opuštěných, tolik rukou zoufale prázdných by se chytalo jediné dětské ručky"!)
Vedle tohoto zjihlého pohledu, v y niká pohled intelektuála, který se
dovede vypořádat se sebevětší a sebenespravedlivější tíhou osudu, a
který ve své zednické partě nalézá
nejen literární typy, ale skutečné
přátele. Křelina j e bystrým pozorovatelem a poctivým dělníkem na literární líše. Než se pustí do literární práce, obeznámí se co nejdůvěrněji s prostředím a se vším, co j e
zabydluje. Z jeho vyprávění o postupu zedničiny, nevane protivný,
falešný "sociál-realismus" ale poctivý poměr k práci a k životu. Přímo
cítíte, jak jeho spolupracovníkům
mrzne malta pod rukama, j a k si j e
ohřívají u zkomírajících kamínek.
Vidíte poněkud hejskovitébo Romana, který nemyslí na nic jiného než
na pletky s děvčaty, a který j e přece sympatickou postavou. Stejně i
"absentér" Karel a obtlooustlý Holata, jeřábník Čenda a většina z té
Křelinovy party, do níž autor za-

padl podivuhodně rychle a samozřejmě. Křelina neváhá tížit na n e jednom místě obhroublého výrazu,
ale i tehdy pozorujete, j a k jsou taková slova na místě, že nejsou samoúčelná, násilná ani silácká.
Pětiletá Dora j e pro autora světélkem a radostí, již dovede pochopit jen Silsté a silné srdce. - "Nechte maličkých přijití ke mně" - stojí v Písmě. František Křelina tak
učinil a daroval nám knížku, z níž
vyzařuje podivuhodně tklivá záře,
tichá, útěšná, nepomíjející . . .

binami" - autor líčí úporný zápas
mladé učitelky Libuše Soukupové,
která se po válce přihlásila dobrovolně na jednu ze ¿tracených vart
vylidněného českého Pošumaví. Pere
se tam se svým učitelováním nejen
statečně, ale i s nesmírnou obětavostí, zdolávajíc potíže dokonalé izolace, přemáhajíc jazykové potíže
svých malých svěřenců, (různých
národností) a desítky dalších obtíží, v prostředí a v době, kdy "prosperita v sektoru živočišné produkce" ovládala mysle i činy členů horských pastevních družstev. J a k ý div,
že se v mladém srdci i těle nejednou
'ozvala žádostivost života? Ale Libuše j i přemáhá zarputilým odříkáním, "jakoby chtěla odčinit, čeho se
jiní dopustili na tomto kraji".) Mladá učitelka přilne k bulharskému
studentovi tak silně, jako chudé zástěry kamenitých políček lnou k
šumavským stráním. Ale když Georgi Valčanov jednoho dne zmizí
(bez jediného polibku), Libušin
horský svělt, k němuž ji poutá spíše
povinnost než láska, jakoby osiřel a
oslepl. Vše tu j e jakoby zapomenuto,
zastřeno steskem a podzimní dálkou,
nic tu nedozraje do plodu, nic se n e umí plně radovat, vše jakoby zapadalo do vysokých, divokých kopřiv.

Josef Knap, který loni oslavil svou
sedmdesátku, se zatím přihlásil po
své občanské a literární "rehabilitaci" novými vydáními
několika
svých starších, velmi oblíbených
románů, ("Cizinec", "Věno", Dívčí hlas", literární studií "Čtyři herečky", romancí "Dokud vane vítr"
a především sbírkou nových povídek Čas kopřiv". Zatímco romance
"Dokud vane vítr" j e především výsledkem autorova badání literárně-a
divadelně-historického, v "Čase kopřiv" se autor zadíval přímým, k r i tickým pohledem na životy několika
lidí, většinou venkovanů, kteří se
potýkali se svými válečnými nebo
poválečnými osudy s jakousi sveK r a j odsunutých sudetských Němřepou zarputilostí, s věrností a pocců
j e také dějištěm (i autorovým
tivostí, jež jsou dnes vzácné obecně
vnitřním, citovým!) v pořadí druhé
a ve zkomunizovaných zemích obzvláště. Jsou to právě spise tyto Knapovy povídky, nazvané " U Panny
Marie Sněžné". A j e to opět věrnost
vlastností než autorem vymyšlené
a
láska k rodnému kraji, která tu
typy "hrdinů", vlastnosti, jež jsou
nultí mladou ženu, jejíž domov uvízl
pro Knapa příznačné a typické.
v osidlech Třetí říše, pohroužit se v
Mezi vznikem nejstarší a nejmladpozdním odpoledni Štědrého dne
ší Knapovy povídky tohoto souboru,
do vroucích modliteb - v přítmí
uplynulo více než 25 let, ale "čas
pražského chrámu. Za ty, kdož "zůkopřiv", doba nebezpečně zplanělá
stali na druhé straně."
a prázdná, nesetřela ničeho na těch
vlastnostech. - V nejdelší z těch
V
nejednom
případě
jakoby
sedmi povídek, - v "Nevěstě s j e ř a - ústředními postavami
Knapových
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próz nebyli lidé, ale spíše krajina,
j e j í nepostižitelný duch a tvář, již
autor dovede pozorovat vždy novým
zrakem a postavit novým slovem.
Takovou "krajinu duše" dovedl vystihnout na př. i ve své třetí povídce, věnované území mezi Vltavou a
Sázavou, kde Němci za druhé války
vysídlili několik desítek obcí. Zapomenutý (nebo navrátivší se) pes,
který autora uvítal v opuštěném
mlýně, byl mlčelivým, a přece nesmírně výmluvným, svědkem toho,
co tento kraj postihlo.
Stejný pocit zodpovědnost autor
oslavil také v povídce "Trojlístek."
Dvě malé, osiřelé školačky Vítovcovy se stanou očitými svědky dech
zarážející scény, při pátrání po j e jich starší sestře, uvíznuvší v sutinách nádražní budovy, zasažené leteckou bombou. - Za umělecky n e j silnější považuji povídku nazvanou
"Cesty vybitých koní". Poslední dny
války zde Knap zachytil takto: "Řady kvetoucích jabloní na okraji silnic běžely proti řadám tanků; na
něžné okvětní lupínky usedal pach
spáleného benzínu, potu německých
koní, který se táhl s uprchlickými
kolonami na jejich bezvýhledném
stěhování na západ . . . Kvetoucí
jabloně u silnic! Bdělá křídla hloubkových letců si nad nimi střídala
mstivou stráž se třpytem bombardovacích svazů plujících v ohromné
výšce. Z okrajů lesů napjatě hleděli
k silnicím muži ukrytí v porostu". .
Posledně jmenovaná povídka j e
jedinečnou zkratkou osudu jedné z
českých vesnic hrdině odporujících
poslednímu náporu nacistické zběsilosti. J s m e Knapovi vděčni, že v y užil krátké časové trhliny v "leninsko-marxistické bdělosti komunistické cenzury", kdy bylo možno
vzpomenout velmi čestného a účin-
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ného podílu českého venkova na
protinacistickém a protifašistickém
boji. ( J e jednou z velkých nespravedlností komunistických poválečných
režimů, že venkovu nikdy tento podíl nepřiznal a že vyráběl j e n komunistické "vlastence"). V táhle povídce, dva venkovští synové vzpomínají svého otce, sedláka Řeháka,
zavražděného - spolu s desítkami
jiných venkovských obětí - zběsilou
nacistickou soldateskou, v posledních dnech války. Jeden ze synů byl
tehdy zraněn a po ošetření v nemocnici přiveden k lesu, kde místní vesničané vykonávali "krevní mstu" na
zajatých německých vojácích. Bolest
po náhlém otcově skonu byla sice
drásavá, ale syn odmítl "odprásknout jednoho z Němců", protože n e uznával zásadu kolektivní
viny.
Rozvášněný hlouček vesničanů, podněcovaný sovětskými vojáky, m á lemže nezavraždil váhajícího syna.
J a k o ve většině Knapových próz,
i zde tvář a duch kraje hraje velkou
roli. B y l to čas, kdy traktory-pásáky
vyhladily s povrchu cest a polí otisk y koňských kopyt, kdy obludné
buldozery vyrvaly i s kořeny celé
áleje kvetoucích jabloní. Byly to
smutné "cesty vybitých koní", hromadně odváděných na jatka. Hle,
tehdy, kdesi v paměti poklidných
venkovanů, za násilně vnucovaným
"novým řádem" se chvělo neuhasitelné světélko lidského svědomí a
přesvědčení, že "člověk nemá být
člověku vlkem" a že konečný Soud
na této zemi patří Bohu.
"Novému řádu" na venkově patří
také další Knapova povídka s n á zvem "Maškary na Popeleční středu". J e to výmluvný dokument o
výstavbě Jednotných zemědělských
družstev, vznikajících ožebračetním
tak zvaných kulaků. Smysl pro po-

vinnost zde zachází takřka do absurdnosti, když selka Jakubcová,
vyhnaná s mužem a s jedinou dcerou ze statku, se tajně za noci vrací,
aby pomohla při vrhu očekávaných
selátek.
Závěrečná povídka Knapova cyklu - "V sedmi zrcadlech" - j e vyvrcholením ethického poslání, jež
nám autor svěřuje. J e to zas knapovská věrnost, zarputilá, až zoufalá věrnost k osobnímu přesvědčení
a k poznané pravdě, jež zde přikazuje adventistovi Prokopu Kostkovi
odmítnout i ve vězení rozkaz sobotní práce, a raději postoupit nejtěžší tělesná muka v "korekci".
Taková j e i v těchto povídkách
Knapova literární a morální oblast.
J e to svět, do něhož se autor před
více než sedmdesáti lety narodil, a
který - j a k se obáváme - nezadržitelně zaniká v "čase kopřiv". Ale
jsou to právě knihy křelinovského a
knapovského druhu, které jsou varováním i připomenutím, že existuje ještě svět a život vyšší. A za to
jsme oběma autorům upřímně vděčni. V myslích jejich vděčných čtenářů nebylo třeba "rehabilitace".
Pavel Javor

Journalist M:

A Year is Eight Months
(Doubleday, New York, 1970.)
Kniha "Rok má osm měsíců", j e jíž autor se skrývá kafkovsky za
pseudonymem "Žurnalista M.", j e
vlastně první knihou na americkém
knižním trhu o "Pražském jaru", invasi a událostech po invasi, z péra
přímého účastníka obrodného procesu. J e to zřejmě překlad, asi z
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němčiny) a do Ameriky se dostal
poněkud opožděně. V době, kdy
autor knihu dopisoval, nebyl Husákův režim ještě plně u moci, a proto kniha vyznívá dost optimisticky.
Předmluvu k ní napsal někdejší
pražský dopisovatel listu New York
Times, Tad Szulc, který tvrdí, že
autor j e jeho přítelem a že jeho j m é no musí zůstat zatajeno, protože prý
zůsltal v Československu.
Kniha má svůj význam potud, že
v ní přímý účastník čs. událostí z
roku 1968 a začátku 1969, líčí a vysvětluje americkému čtenáři, jak k
Pražskému j a r u došlo a j a k se pak
věci vyvíjely, před invasí a po ní.
Szulc upozorňuje, že jde o komunistického žurnalistu, který byl šokován sovětskou bezohledností. Nemusel však ani uvádět, protože kniha na několika místech prozrazuje,
že se na věci dívá Stále ještě marxleninskýma očima.
T á k na příklad tvrdí, že prý v
únoru 1948 byla komunistická strana podporována "massami". Jinými
slovy, komunistický puč nebyl podle něho pučem, ale
rozhodnutím
vůle většiny. Autor zřejmě ještě n e měl možnost prostudovat si řadu
objektivních historických prací, k t e ré dokazují, že o Únoru rozhodl Stalin. Tedy ani čs. massy ani KSČ. Naopak, jsou důkazy o tom, že popularita K S Č byla na sestupu, a že v
připravovaných volbách v květnu
1948, demokratické složky měly naději na vítězství. Autor dále 'tvrdí, že
prý Gottwald byl "populárním" dělnickým vůdcem, že prý do roku
1948 prosazoval "zvláštní čs. cestu k
socialismu" a že alkoholu propadl
až po soudu se Slánským. V tom se
také do velké míry mýlí. Gottwald
byl snad do roku 1948 "populární"
ale jen u komunistů. J e obecně zná-

mo, že alkoholu nepropadl až po puči. Mimo to se nedá ani hovořit o
tom, že Gottwald byl pro "zvláštní
čs. cestu k socialismu", a že tak dokonce předešel Tita, J e pravda, že o
tak zvaných "zvláštnostech" čs. socialismu v létech 1943 až 1948 hovořil a psal. Byla to však jen taktika a
demagogie, j a k ostatně sám vysvětlil až 8. dubna 1945, v Košicích, ve
svém projevu k slovenským komunistickým
funkcionářům.
(Dějiny
K S Č , Strana 458, Praha, 1961). T e h dy řekl, že komunisté vládnou společně s ostatními členy Národní
fronty jen proto, že nemají dost síly,
aby mohli vládnout sami, a že j e to
j e n "zvláštní přechodná situace". To
ale neznamená, j a k řekl, že by K S Č
upustila od svých konečných socialistických cílů, ovšem cílů podle
vzoru Sovětského svazu.
J a k se dalo očekávat, socialismus,
marxistický, ale obrozený, j e podle
autora jediným východiskem pro civilizaci. V dnešní politice mocenských
bloků, obrozený socialismus podle
československého modelu, j e prý tím
nejlepším systémem, který se má
sledovat. Zapomíná však na jednu
věc: na čís. národní tradice, které se
přičinily velkou měrou o to, že se
čs. obrodný proces vyvíjel takovým
směrem, jakým se vyvíjel, než byl
zastaven sovětskou invasí.
Vůbec egocentrická myšlenka spasitelnosti světa, pomocí československého socialistického modelu, a hodnocení dnešní mezinárodní situace
j a k o jakési "konvergence konservatismu dvou imperialistických supervelmocí", j a k o tom nyní v exilu
často plši někteří účastníci obrodného procesu, ukazuje na to ,že ani
průběh obrodného procesu ani sovětská intervence neotevřela mnohým lidem, kteří to potřebovali, plně

oči. Doufejme však, že se čas postará o to, aby dospěli alespoň tam, kde
jsou dnes už jejich předchůdci, jako
Gates, Fast, Djilas a jiní.
Dlužno ještě upozornit na dvě
přednosti
knihy:
Autor
celkem
správně kreslí politický profil Gustava Husáka a Vtipně poznamenává,
že se Husákův politický vývoj zastavil roku 1951, kdy byl uvězněn.
Na druhé straně, jeho kladné hodnocení O. Černíka a pres. Svobody
j e pochybné. Dále autor (asi z vlastní zkušenosti) popisuje, j a k vznikla
rozhlasová síť, která způsobila okupantům tolik nepříjemností v první
dny invase. Píše totiž, že tuto síť
budovala KSČ plánovitě už od roku
1948 ve všech krajích, pro případ
partyzánské války proti "západním
imperialistům."
V. N. Duben

Vojtěch N. Duben:

Invase a okupace ČSSR v
americké politické literatuře
Dva roky po invasi vojsk Varšavského paktu, v čele se Sovětským
svazem, vyšlo ve Spoj. státech n ě kolik zajímavých Studií. Jedna z
prvních knih o Československu, k t e rá byla vydána na Západě po srpnové invasi, vyšla už počátkem října
1968 ve Washingtoně, nákladem firmy Akropolis. J e to sbírka nejdůležitějších dokumentů z období od
ledna do srpna 1968 v redakci profesora
Georgetownské
university,
Paula Ello. J e j í titul j e "Czechoslovakia's Blueprint for Freedom: The
Original and Official Documents
Leading to the Conflict of August
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1968" (Československý plán svobody: Původní, úřední dokumenty,
které vedly ke konfliktu ze srpna
1968).1
Brzy poté se objevila na 'americkém knižním trhu další kniha. B y l
to podrobný popis srpnové invase a
všech významných událostí, které
se sběhly v souvislosti se vstupem
cizích vojsk na československé území. J e j í m autorem j e zahraničněpolitický redaktor londýnského listu
"Times", Colin Chapman, který ve
svém díle "August 21, The Rape of
Czechoslovakia" (21. srpen, znásilnění Československa), podal osobní
svědectví z Prahy z oněch tragických srpnových dnů. 2
Mezitím v newyorském nakladatelství vyšla (několik týdnů po invasi) kniha bývalého hlavního dopisovatele časopisu "Newsweek" v
Evropě, Yoricka Blumenfelda " S e e saw: Cultural Life of Eastern Europe". 3 J e to studie kulturního života
v komunistických státech východní
Evropy. Blumenfeld dal svou knihu
do tisku ještě před srpnem 1968,
avšak srpnová invase ho donutila,
aby poněkud zrevidoval své optimistické názory na kulturně-ideový
vývoj ve východní Evropě a svou
knihu rychle doplnil.
Počátkem roku 1969 začaly vycházet v Americe knihy, které se n e spokojily jen popisem událostí, ke
kterým došlo roku 1968 v Československu, a snažily se zkoumat j e jich příčiny. Tak v New Yorku vyšla kniha politického redaktora listu
New York
Times
Harryho
Schwartze "Prague's 200 Days: The
Struggle for Democracy in Czechoslovakia", česky: "Pražských 200
dnů: Zápas o demokracii v Československu. 4 Redaktor Schwartz sledoval vývoj 200 československých

dnů, od ledna až do srpna 1968, j e d nak ze své redakce v New Yorku,
jednak přímo v Praze, kde zastupoval
svůj list. Srpnovou
invasí
Schwartzova kniha neskončila. A u tor podrobně popsal i to, co se odehrávalo v Československu až do
konce roku 1968, a v závěru své
knihy napsal:
"Nechť se zítra stane v československu cokoliv, v této zemi i jinde
se najdou jiní, kteří pozvednou pochodeň, zapálenou Alexandrem Dubčekem a jeho spolupracovníky. Československá sága roku 1968 j e důkazem odhodlání sil národní nezávislosti a demokracie i tváří v tvář
velké přesile. Přijde den, kdy i n á rody Sovětského svazu vzdají poctu
Alexandru Dubčekovi za jeho příspěvek k uspíšení konce byrokratické neostalinské diktatury. Tato
tyranie už přežila svou dobu, avšak
tvrdohlavě odmítá opustit jeviště."
V březnu 1969, vedoucí americké
listy přinesly obšírné recenze další
knihy, která má prostý název: "The
Czech Black B o o k " - Česká černá
'kniha". 5 J e to americké vydání svazk u dokumentů, pořízeného Historickým
ústavem
Československé
akademie věd a známého v Praze
jako "Sedm pražských dnů". Byla
to vlastně odpověď na tak zVanou
sovětskou "Bílou knihu", která pod
názvem "O událostech v československu" podává okupantskou versi
událostí kolem invase. Americký r e daktor tohoto svazku napsal v předmluvě, že " č e r n á kniha" j e otřásajícím dokumentem a že j e to líčení
zločinu, viděného očima oběti, zaznamenané ve chvíli, kdy byl zločin
páchán.
V Americe vyšla poté také studie
britského profesora českého původu,
Z. A. B. Zemana, "Prague Spring: A
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Report on Czechoslovakia 1968."
(Pražské jaro: Zpráva o Československu 1968). 6 Profesorovi Zemanovi
se podařilo shromáždit podrobnou
dokumentaci role, kterou hráli českoslovenští
intelektuálové,
pokud
jde o likvidaci stalinského režimu v
Československu a jeho přeměnu na
Otevřenou marxistickou společnost.
Pozoruhodnou Studii příčin a důsledky dlouholetého kvasu mezi intelektuály v Československu uveřejnil na jaře roku 1969 právní výbor amerického senátu a to z pera
dr. Josefa Whelana. Tato pečlivá a
hluboká analýza vyšla pod názvem
"Aspects of Intellectual Ferment and
Dissent in Czechoslovakia" - česky:
"Aspekty intelektuálního kvasu a
nesouhlasu v Československu". 7 Dr.
Whelan v ní píše, že v lednu 1968
začala v československu nenásilná
revoluce, která se snažila provést
syntézu humanismu Tomáše Garrigue Masaryka se socialismem K a r la Marxe a vytvořit tak nový model
socialistické demokracie. Tuto visi
československých reformátorů zničila ovšem sovětská invase. Dr.
Whelan j e přesvědčen, že se sovětské politbyro rozhodlo zakročit v
Československu vojensky jednak z
důvodů mocenské politiky, jednak z
ideologických příčin. V závěru autor
vyslovuje přesvědčení, že československý případ neskončil invasí a že
v budoucnosti bude hrát důležitou
roli československá politická tradice,
dále existence politicky uvědomělé
ia lidsky statečné intelektuální vrstvy, a ovšem i národní jednota, k t e rá se obyčejně projeví v pravý čas.
Vědecky fundovanou knihu dokumentů téměř o 500 stranách, vydal
koncem roku 1969 Massachussetský
(technologický ústav, v redakci R o bina Alisona Remingtona a s před-

mluvou znalce moderní historie střední Evropy, profesora Williama Griffitha. Kniha se jmenuje "Winter in
Prague: Documents on Czechoslovak
Communism in Crisis" (česky " Z i ma v Praze: Dokumenty o československém komunismu v krisi".) 8 J e
rozdělena na řadu kapitol, které editor uvádí vždy svým výkladem a
pák vyplňuje anglickými překlady
významných dokumentů. Prvním z
72 dokumentů v knize, j e projev
spisovatele Ludvíka Vaculíka na
sjezdu Svazu československých spisovatelů, v létě 1967, a posledním
j e projev dr. Gustava Husáka na
plámu ústředního výboru KSČ., v
dubnu 1969. Kniha j e ilustrována
šesti karikaturami s českého a slovenského tisku, zejména z roku 1968.
Kolumbijská universita v New
Yorku vydala loni společnou knihu
dvou britských odborníků v oboru
mezinárodních vztahů, Pbilipa Windsora a Adama Robertse. J m e n u j e se
"Czechoslovakia 1968: Reform, R e pression and Resistance" - "Československo 1968: Reforma, útlak a
Odboj." 9 Profesor Roberts analyzuje
sovětskou okupaci Československa
zejména, pokud jde o j e j í bezprostřední následky v zemi, národní
jednotu a vynalézavý odpor téměř
Všeho českého a slovenského lidu.
Profesor Windsor zkoumá vlastní
příčiny invaze. J e přesvědčen, že se
k ní Moskva rozhodla v důsledku
domácích, téměř krizových událostí,
které vyvolala interakce vnitropolitického vývoje v Rusku a událostí
v ostatních zemích Sovětského bloku. Autor dále upozorňuje na B r e ž něvovu doktrínu a zdůrazňuje, že
Československo může být spíše začátkem než koncem jedné fáze h i storického vývoje.
Podobnými úvahami se zabývá
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Freedom in Czechoslovakia" ( J a r o
svobody v Československu), kterou
napsal Victor Weeraratne, ceylonský profesor politických věd, působící ve Spojených státech. Autor
zkoumá hlavně události po sovětské
invasi a důsledky tak zvané Brežněvovy doktríny omezené svrchovanosti. 13

zkušený americký publicista Isaac
Don Levine ve své knize "Intervention" (Intervence). 1 0 Po několikaměsíčním studiu událostí, které vedly k sovětské invazi, Levine dospěl k přesvědčení, že o invazi bylo
v Kremlu rozhodnuto "pět minut
před dvanáctou" a že to byla konspirace v konspiraci, vyplývající ze
zápasu dvou frakcí v sovětském vedení, ve kterém nakonec prosadili
svou "jestřábi" v čele se sovětskou
generalitou. Závěrem své knihy L e vine vyslovuje názor, že z nynější
situace, j a k j i vytvořil vojenský zásah v Československu, vyjde nové
Rusko, které se zbaví posledních
zbytků internacionalistických klišé
Staré Kominterny a v mezinárodních
vztazích bude už zcela otevřeně sledovat jen své, úzce nacionální zájmy.
Poněkud jinak j e zaměřena kniha
amerického žurnalisty Josefa Wechsberga, který se narodil v Ostravě.
Wechslberg zažil invasi ve Vídni, kde
poslouchal dramatické relace československého rozhlasu. Na jejich podkladě napsal poutavé vyprávění o
tom, co se událo v prvních dnech po
invasi v různých českých a slovenských městech i vesnicích; tedy to,
co se tehdy stalo jednotlivým občanům i celému národu. Wechsbergova kniha se vhodně jmenuje
"Voices" (Hlasy). 1 1
Československým jarem z roku
1968, invasí a událostmi, k e kterým
došlo krátce po ní, se zabývá také
do jisté míry i americká žurnalistka
Claire Sterlingová v knize "The Masaryk Case" (Případ Janla Masaryka). 1 2 Autorka se zaměřuje na tragickou smrt J a n a Masaryka, v březnu roku 1948, a na to, jakou roli
'hrála záhada této tragedie za obrodného procesu i po invasi.
Pozoruhodná kniha j e "Springs of

V e Spojených státech vyšlo také
několik knih československých autorů, přímých nebo nepřímých účastníků obrodného procesu. Předně j e
to anglický překlad knihy Evžena
Löbla "Svědectví o procesu", dále
kniha Josefy Slánské "Zpráva o
mém manželu" a posléze spis Marian
Šlingové "Pravda zvítězí". Marian
Šlingová j e původem Angličanka,
jež se provdala za Otu Šlinga, který
byl v padesátých letech souzen a popraven spolu s Rudolfem Slánským.
Do této kategorie patří také n e j novější kniha o Československu: " A
Y e a r is Eighlt Months" (Rok má osm
měsíců), která vyšla v New Yorku. 1 4
Mluvíme zde vesměs o knihách,
které vyšly v angličtině a jsou na
americkém knižním trhu. V Západní
Evropě vyšla německy, francouzsky
a italsky řada jiných kniih, z nichž
mnohé se už také překládají do
angličtiny. Mimo to některá americká nakladatelství oznámila další
původní knihy amerických autorů.
Na podzim vyšla v New Yorku na
příklad nová kniha bývalého dopisovatele amerického listu New York
Times v Praze, Tada Szulce. J m e n u j e se "Czechoslovakia Since World
War II" (Československo od II. světové války. 15 V době, kdy tento článek byl psán, nebyla ještě na knižním trhu.
(Září 1970).
1 Akropolis, Washington, D.C., 1968.
2 J . B. Lippincot, New York, 1968.
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3 Harcourt,

Brace and World, New
York, 1968.
4 Praeger, New York, 1969.
5 Praeger, New York, 1969.
6 Hill and Wang, New York, 1969.
7US Gov. Printing Office, Washington, D.C. 1969.
8 The MIT Press, Cambridge, Mass.
9 Columbia University Press for the
Institute of Strategic Studies L o n don, 1969.
10 David McKay, New York, 1969.
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ký. French patří k nejlepším zahraničním znalcům a překladatelům
české poezie novější doby. J e n ten,
kdo naše básnictví tak důvěrně zná
a má rád, že j e i s velkým zdarem
překládá do angličtiny, mohl napsat
knížku tak poučenou, hluboce analyzující a zároveň "čtivou". Autorovi
se podařilo vystihnout nejen atmosféru naší poezie mezi světovými válkami, ale i oscilaci českého ducha a
veškerého kulturního života šťastných lét Masarykovy
republiky.
Třebaže autor čerpal ze všech známých hlavních literárních pramenů,
(Šalda, Píša, Černý, Teige, Václavek, Götz a j.), jeho pohled j e v
mnohém nový, osobitý, nevšední.
French dovede nejen správně rozškatulkovat hlavní fáze vývoje českého básnictví daného období, ale
umí vyhmátnout také jeho typické
představitele, osudy a boje, aby na
nich dokázal, že i tak zvaná "malá"
řeč má svou velkou poezii.

Alfred French:

V prvé kapitole autor analyzuje
proletářskou poezii, representovanou především Wolkerem, Horou a
Seifertem, a konstatuje, že po formální stránce Wolker nepřinesl českému básnictví žádný originelní příspěvek. Wolker zanechal sice řadu
epigonů, (většinou průměrné kvality!), ale žádných velkých nástupců, kteří by jeho pozoruhodné dílo
rozvíjeli. French připomíná někdejší podrážděný, politicky orientovaný
výkřik "Dosti Wolkera!", uveřejněný v revui 'Pásmo'. Autoři výzvy
tvrdili, že z Wolkera — básníka třídního boje — se stal "básník národní", a odsoudili ho z autorství "naivních veršů o novém lidství".

The Poets of Prague
(Czech Poetry between the Wars.Oxford University Press, 1969.)
Kdyby v podtitulu této výborné
Studie nebylo uvedeno, že se jedná o
českou poezii mezi oběma světovými válkami, čtenář by mohl být (v
záplavě pozornosti věnované v poslední době pražské literatuře,) sveden k domněnce, že se jedná zas o
nějakou narychlo "sešitou" a ještě
rychleji přeloženou úvahu, o niž západní svět projevil zájem z pohnutek z literárního hlediska nepodstatných.
Naštěstí o nic takového nejde, a
pohnutky a pohled prof. Alfreda
Frenche, (University of Adelaide),
jsou mnohem vážnější a hlubší než
jakýkoli krátkodobý zájem politic-

V druhé kapitole, věnované českému poetismu, hlavními postavami
jsou Nezval, S e i f e r t a Teige. French
poukazuje správně na velký vliv
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francouzské poezie (především Apollinaira a Rimbeauda) na počátky
Nezvalovy poezie, především na j e j í formu. French dokazuje, že j e
autorem nesmírně poučeným, zasvěceným i do nejosobnějších přátelských svazků mezi tehdejší nastupující generací, v čele s Horou, Nezvalem, Seifertem, Bieblem a j.
Autor vzpomíná působení "DevětsiIu" a konstatuje, že poetismus, který
byl hlavním formálním výrazem této skupiny, "nebyl pouhým uměním,
ale životním stylem, osobitým poměrem k životu'. French poukazuje
na poměrně malý vliv, j a k ý na tehdejší české, levicově orientované,
básníky měla plakátová, politicky
angažovaná literatura
Sovětského
Svazu.
V
úvodu následující
kapitoly,
("The End of the Carnival",) Alfred
French se zamýšlí nad českou literární tradicí a konstatuje, že v ní
takřka zcela chybí heroismus, pathos a démonismus. Za převládající
Charakter českého písemnictví, uvádí stoicismus, ironii a skepsi. Po
prudkém poválečném výkyvu, české
básnictví se již v druhé polovině
dvacátých let počalo vracet k tradiční notě, ke slovu se přihlásila k a tolicky orientovaná poezie a i tak
revolučně laděný básník, jako Josef
Hora, se odvrací od komunisticky
angažované literatury a r. 1925 vydává sbírku básní 'Italie', jež znamená nástup nové cesty.
Rada poválečných směrů v českém básnictví, se projevila nejzřetelněji poetismem (jako jejich j a kýmsi společným
jmenovatelem),
reprezentovovaným především Nezvalem ("Pantomima", 1924, "Malá
růžová zahrada", 1926) a Seifertem
("Slavík zpívá špatně"). J e n několik
málo sbírek, nebo básní, tohoto údo-

bí však poznamenalo poválečné z n a k y trvalými, j a k učinila na př. Halasova sbírka "Sepie" (1927) nebo téhož roku vydaná Závadova "Panichida". Na rozdíl od wolkerovské
družnosti Závada je na této zemi samotářem, vyhnancem, štvaným h a lucinacemi, "odpadlíkem od Boha".
Třicátá léta otevřel naší poezii Nezval, jednou ze svých nejvýznamnějších sbírek "Básně noci", obsahující zcela výjimečnou báseň "Edison". - Sleduje další cestu naší poválečné poezie, Alfred French konstatuje, že původní, tématicky značně omezené literární směry, (většinou importované z ciziny,) se počín a j í vytrácet, (viz na př. případ
Kosti Biebla, jehož sbírka "Nový
Ikaros", poznamenaná ještě nezvalovským surrealismem, předznamenává již svým originelním symbolismem nový, širý svět básnické imaginace, nových obzorů a objevů).
Pocit spirituální disintegrace nachází nové formy i v disintegraci básnického jazyka.
Hora, Seifert, Biebl a Nezval sice
postihli nejlépe sociální a psychologické klima prvých let třetí dekády našeho století, ale byli to spíše
básníci asi o deset až patnáct let
mladší - především Halas a Závada - (Halas na př. ve své "Tváři"
nebo v "Hořci), kteří se vydali do
největších hloubek duše "moderního" člověka, přibližujíce se v ledačems katolickému mysticismu typu
Březinova, nebo notě J a k u b a Demla, Durycha, později i Zahradníčka.)
Polovina třicátých let j e poznamenána nástupem Vladimíra Holana ("Oblouk") a Františka Hrubína, ("Zpíváno z dálky") - básníků
značně odlišného ústrojenství, ale
stejně svěžího, nového pohledu na
člověka. Holan - "náměsíčník ocit-
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nuvší se v tajemné zemi" - Hrubín,
milenec života a jeho živelné vroucnosti, se projevili již ve svých prvotinách jako výrazné básnické osobnosti, a třebaže Holanův lidský i
básnický osud byl v mnohém těžší,
oba se vykupují veršem poctivým a
čistým.
československá
politická
krize
sklonku třicátých let, znamenala
definitivní ústup básnického importu. I duchové tak zvídaví a kosmopolitičtí, jakými byli na př. F. X .
Šalda nebo Karel Čapek, se v předtuše nové světové bouře, tisknou ke
kořenům české kulturní tradice. J o sef Hora píše "Jana Houslistu" a
slavnou báseň "Zpěv rodné zemi" a
někdejší proletář Seifert, zpívá m e lodie nové národní výzvy i víry.
Analýzou tohoto tragického šerosvitu, do něhož zní ostražitě Seifertův povel "Zhasněte světla", Alfred
French končí svou velmi poučnou
zprávu o stavu českého básnictví,
doutnajícího i hořícího mezi oběma
světovými požáry. J e to kniha pro
anglického čtenáře v mnohém objevná, nepostradatelná pro každého,
kdo se chce seznámit nejen s historií, ale především s duchem a s dechem české lyriky, v n e j š ť a s t n ě j ším a nejplodnějším úseku naší k u l turní historie.
-vor.

tohoto před časem zemřelého autora, řekli bychom bez rozmýšlení, že
z lásky k člověku ve všech kontinentech a situacích. Nejpřesvědčivěj i se toto autorovo spontánní úsilí
projevilo v jeho "Palečkově úsměvu" a v "Palečkově smíchu", v
"Karlštejnských vigiliích" a v " J e č mínkově návratu".
K u b k a byl jedním z nemnoha n a šich autorů, kteří se na své spisovatelské řemeslo důkladně připravili,
především důkladnou znalostí prostředí a doby, jíž věnovali pozornost.
František Kubka procestoval křížem
krážem půl světa, než o něm podal
zprávu stejně zajímavou jako originelní. A třebaže jeho rozsáhlý odkaz j e jen glosou u srovnání s n e dokončenou heptalogií "Veliké století" j e to svědectví o nesmírně zajímavém českém i světovém procesu a dramatu několika posledních
desetiletí.
"Zpívající fontána" j e autorovým
oddechem, malou, drobnou kresbou
me2li velkými autorovými plátny a
plány, jež mu už nebylo

dopřáno

dokončit. J e to vyznání jeho lásky
k Praze; k Praze historické i dnešní, k Praze husitské, Střízlivě gotick é i úsměvně barokní nebo renezanční. V Kubkově Praze se potkáváme s desítkami postav a postaviček dávných dob, které k vám však
hovoří srozumitelnou, živou řečí. A
aby ten pestrý kolorit byl ještě za-

František Kubka:

jímavějším, autor si j e j rozmnožil o

Zpívající fontána

řadu postav

Nakladatelství Svoboda, Praha, 1970.
Kdybychom měli odpovědět na
otázku z jakého citového přediva j e
utkána většina pěkné řádky knih

a

scén

vymyšlených.

Kubkova Praha historická i "vybájená", j e městem, jež chováme ve
své paměti a které máme rádi.
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J i ř í Škvor

Vladimír Pazourek:

nečně už podařilo začít znovu a lépe. (To platí především o mladé
Evě, rozdělující svou lásku mezi
jednoho z kolegů a svého manžela, k
němuž - po Saldě omylů a nedorozumění - nachází konečně cestu,
aby se však brzo přesvědčila, že už
j e příliš pozdě).

Jízda za Marií
nakl.
1970.

Práce,

edice

Příliv,

Praha,

Karel Houba:

Dobrou noc, anděli

A tak - třebaže ty tři novely, pojmenované po prvé, patrně nejzdařilejší vyvolávají v čtenáři pocit m a r nosti z "hledání Ztraceného času",
představují (především po stránce
formy a techniky) zajímavý celek,
tím vítanější v době, kdy českým literárním luhům hrozí opět suchopár
nového "sooiál-realismu".

nakl. Čs. spisovatel, Praha 1970.
Tyhle dvě sbírky novel mají ledacos společného. V jejich citové
atmosféře můžeme vystopovat značně poctivé úsilí o hledání smyslu života, o očistu pozemských, zaprášených dnů a cest, jež jsou většině
těch drobných hrdinů přisouzeny.
Pazourek j e bezpochyby autorem
Zkušenějším než Karel Houba. Dokazuje to nejen na jistotě, s níž volí
hlavní osoby těch nehlučných dramat, ale především na důmyslně
připravené scéně.
Souběžné prolínání několika č a sových vrstev Sice není už ani v
české próze ničím novým, ale P a zourek předvádí svůj "film" se značnou technickou zručností i přesvědčivostí. Neustálá konfrontace přítomnosti s minulostí spoluvytváří v
těch třech Pazourkových novelách
zajímavou osnovu jeho
"hledání
ztraceného času." Každá z jeho postav trpí důsledky jistých, víceméně
přímo nezaviněných, činů a okolností (advokátova žena Bety svou
nevyléčitelnou chorobou, sympatická
lékařka Eva neschopností nalézt
Snesitelný modus vivendi s manželem), ale jejich jednání nevyvolává
čtenářův protest nebo odpor, spíše
smutek a lítost nad nenaplněným
životem.
Pazourkův psychologický ponor je
pozoruhodný, smysl pro analýzu duše moderního člověka nevšední. Čtenář chová k jeho postavám náklonnost, 'drží jim palec", aby se jim k o -

K a r e l Houba j e technicky méně
vynalézavý než Pazourek. Hrdinové
jeho povídek nejsou ani zdaleka tak
sympatičtí jako na př. Pazourkův
šofér Emil nebo advokát Lederer.
Houbovi hrdinové se pohybují na
prknech společenské konvence, s
mírným předklonem k banalitě n e bo k frašce. Karel Houba zřejmě n e touží skutečný svár a konflikt ani
vyvolat ani řešit; spokojuje se e x pozicí konvenčních situací značně
'konvenčních' dvojic (manželských
nebo mileneckých), které si zřejmě
nelámou hlavu problémy, jež zavinily Svou slabostí a neschopností dostat se z vyježděných kolejí na novou lepší cestu. A tak autor odmítnutého románu (v povídce Bezesná
noc) bude zas snít o své budoucí literární kariéře, Valy a Leon, Renáta
a Pavla se dají zas citově vykořisťovat svými slabošskými protějšky,
aniž by byli schopni rozrazit bludný
kruh konvenčních situací, návyků i
'Zlozvyků.
M á - l i být útvar povídky zkušebním kamenem pro rozsáhlejší prózy,
pak oba tyhle soubory jsou celkem
značným příslibem.
Pavel Javor
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Jaroslav Brodský:

svěžího humoru. J e h o vtip však není
samoúčelný, ale má přímo normotvornou a fabulační funkci. Autor
j e přitom ve svém výrazu nesmírně
úsporný, někde až skoupý. A přece
dovede vylíčit situaci hodnou velkých črt Twainových, Leackokových
nebo chcete-li Haškových,
ovšem bez jeho vulgárnosti). J s o u v
tom Brodského vyprávění scény přímo volající po epické šíři anebo po
podrobné kresbě psychologické. P o chybuji však, že by takové široké
plátno bylo účinnější než autorova
drobná, úsměvná kresbička typu
Alšova nebo Ladova. Podívejme se
na př. j a k Brodský vylíčil konec
druhé světové války, tedy událost,
na niž čekaly úzkostlivě miliony
pozemšťanů: "Tak už jsou tady" žena kývala, tchyně taky, malá se
pokoušela chodit a tak jsme j i povzbuzovali a předstírali, že neslyšíme, j a k dole pod okny rachotí vozy. J e n občas jsme řekli: "To j e
dobře, že už j e po válce".

Řešení Gama
Vydal autor, vytiskl Frank Vedrina,
Toronto, 1970. Cena 5 dolarů.
P r v é prózy bývají "obvykle" plny
Vlastních životopisů autorů, kteří se
v nich "ještě obvykleji" staví do zajímavějšího nebo ostřejšího světla
než zla jakého se odvíjely jejich životní příběhy. Prvé prózy proto m i lují spíše autoři než literární kritici,
kteří v nich spatřují málo originality nebo básnické invence.
Jaroslav Brodský se naštěstí ve
své (tuším, že rovněž první!) próze
nepřetvařuje ani nepovyšuje, a proto
j i každý čtenář musí mít rád již od
prvé Stránky. To, co autor vypráví,
prožily - ve větší či menší obdobě Statisíce Čechů a Slováků "solženyc i n c ů "v zemích za železnou oponou.
Brodský mohl o svých zkušenostech politického vězně napsat
otřesnou tragedii nebo hlubokou
psychologickou studii. Sotva však by
byla přesvědčivější a spontánnější
než j e tato jeho trefná ironie, tato
typická "zpověď dítěte svého věku."
Autor potvrzuje známou pravdu, že
mezi scénou nejtragičtější, a nejkomičtější, j e často ošemetně tenoučká
stěna. J e h o "zábavné" vyprávění je
ovšem výsledkem nejedné krvavě
vážné krize, jliž mulsil překonat jako
člověk i jako autor, který čtenáři
neraadbíhá, který se neutíhází o jeho
přízeň, ale prostě vypráví to a o
tom, co prožil, co ho poznamenalo
trvale a čím se sám prokousal. Ze
všech těch tupostí a zhovadilostí, j i miž oplývá každý totalitní režim,
autor v sobě vyrobil účinné antitoxiny, ochranný i sebezáchovný lék,
pomáhající nejen jemu, ale i čtenáři.
Jaroslav Brodský j e obdařen vzácným fondem skutečného, překvapivě

Brodskému stačí pouhých osm
řádků na vylíčení české situace, o
níž byly napsány celé romány a
ohlušující i ohlupující traktáty. Vlastní děj "Řešení gama" j e prostý,
j a k prosté bývají životy venkovských kantorů. Brodský vyvázl celkem se zdravou kůží z nástrah Gestapa, ale brzo nato upadl do osidel
bolševismu. V červnu 1950 byl obviněn ze spolupráce na osnově j a k é hosi školského zmocňovacího zákona
a prožil v různých komunistických
věznicích plných deset let. Když byl
konečně amnestován, nebylo mu dovoleno vrátit se za katedru, ale stal
se železářem v jednom Státním podniku. Teprve po sedmnácti letech od
posledního odchodu z učebny, se
směl vrátit k svému původnímu povolání. Jednoho dne si řekl, že "se
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mu život začíná n ě j a k dařit, a že
j e nejvyšší čas, aby ho zas něco potkalo".
A změna na sebe nedala dlouho
čekat. V "českém j a r u 1968" autor
začal - s několika bývalými spoluvězni - organizovat 'Klub 231'. Osud
klubu i jeho generálního tajemníka
j e obecně znám. J e h o členové a činovníci se Stali zas prvými obětmi
nové komunistické persekuce.
Tak by mohl znít co nejstručnější
životopis autora, jemuž se naštěstí
podařilo dostat se na Západ. Jeho
"zpověd" však má mnohem větší a
širší dosah, než jakým může být
pouhý životopis. Jsou v tom jeho
vyprávění místa síly a originality
vpravdě básnické, svědčící nejen o
vypravěčském talentu, ale také o
moudré laskavosti a životní filosofii,
pronikající daleko za "vztek, který
se směje", a naznačující, že tahle
nesmírně zdařilá autorova prvotina
j e pěkným, zdravým stromkem, slibujícím dobré ovoce.
J i ř í Škvor

J . L. Fischer:

The Case of Socrates
(Rozpravy Československé akademie
věd. Řada společenských věd. 1969)
Ročník 79, sešit 8. Academia, Praha.
V této velmi zajímavě psané monografii o Sokratovi, profesor F i scher analysoval většinu relevantních
vědeckých spisů a pokusil se o syntézi v případech, kde závěry jsou v
rozporu.
Velmi málo je znáno o Sokratovi
s jistotou, ale na základě svědectví
vrstevníků, hlavně Platona a A r i -

stophana, j e jasné, že Sokrates byl
synem sochaře (nebo kameníka) a
porodní babičky, že neměl rád otce,
který brzy zemřel a že miloval matku. Zdá se, že se nevyučil otcovu ř e meslu a že se přirovnával k matce nazýval se "porodním pomocníkem
myšlenek."
Žil ze svého malého dědictví,
aspoň po určitou dobu. B y l silně
ovlivněn sofisty, zvláště jejich n á zorem, že zákony jsou vytvořeny
lidmi a nemají absolutní platnost.
Sokratův styk se sofisty dal Aristophanovi podnět k satiře Mraky.
Přesto, že j a k Platonovo tak i
Aristophanovo dílo zrcadlí jejich
vlastní pozadí i předsudky, Sokratův charakter vychází najevo v j e jich spisech o něm.
Všichni souhlasí, že Sokrates byl
ošklivého vzhledu a že působil n e motorným dojmem. Proto j e logické,
že zdůrazňoval důležitost lidské duše a žádoucnost ctnosti více, než tělesné zdatnosti. Věřil, že Ctnost a
vědomosti byly ve většině případů
jen pro šlechtice (skoro všichni j e ho žáci vyšli ze šlechty) nebo aspoň
pro lidi, kteří vedli životy šlechticů.
Proto ti, kdo se narodili jako synové
řemeslníků, by aspoň měli přestat
pracovat rukama a věnovat se studiu ctnosti, která se při bližším pohledu ukáže jako velmi mlhavá a
abstraktní, j a k o ní mluvil Sokrates.
Tento jeho názor podporoval n e demokratické síly, a tak přispěl k
pádu athénské demokracie. Byl v
přímém rozporu s demokratickou
tendencí moderních Athén, které
'zdůrazňovaly sebekázeň, šetrnost a
těžkou práci. Sokrates a jeho "klik a " idealisovali poněkud paradoxně
Spartu a j e j í nedemokratickou Vládu, jejíž "spartské" zákony by donutily Sokrata, aby přestal ve své
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činnosti dávno, než
to
učinily
Athény.
Ačkoliv profesor Fischer má málo
sympatie pro Athény, které vykořisťovaly městské státy pod svou
hegemonií, má j í ještě méně pro Sokrata. Když demokratická vláda
Athén padla a mnoho dobrých demokratů bylo popraveno, nebo šlo
do exilu, Sokrates zůstal a všecko
přežil. Když demokracie byla znovu
zavedena, vláda zahájila proces proti
Sokratovi - právem podle názoru
profesora Fischera. Obžaloba obsahovala mnoho bodů: učil krádeži,
podvodům a lenosti, nesprávně vysvětloval básníky a také učil urážk á m bohů. Toto poslední proto, že
Sokrates tvrdil, že má "daimonion",
něco jako druhé já, které s ním
mluvilo a dalo se pokládati za "boha".
Profesor Fischer věří, že vláda n e chtěla Sokrata popravit, že jen doufala, že se ho zbaví, a že mu proto
dala všechnu možnost k útěku.
Sokrates vyprovokoval opozici voličů svou chlubivostí a arogancí do
'takové míry, že Athéňané hlasovali
pro jeho vinu při druhém hlasování
v ještě větším počtu než při prvním.
Závěr, že Sokrates chtěl zemřít,
j e jasný. Na konec jeho názory v
'tomto ohledu harmonizovaly s názory athénského soudu, který se podle autora knihy nedopustil křivdy.
Můžeme jen tušit, že Sokrates dával přednost smrti před vyhnanstvím na necivilizovaném místě kde
by byl bez svých posluchačů. Toto
vysvětlení proč člověk - Sokrates
chtěl zemřít, snad není uspokojivé,
ale v této pečlivé inteligentní stadii,
profesor Fischer se stranil všech
dohadů.
Profesor Fischer, bývalý rektor
Palackého University, j e velmi plod-

ný filozofický a politický spisovatel,
který prožil intenzivně celou dobu
od Rakousko-Uherska až po dnešek.
Zřejmě odsuzuje hegemonii Athén
vykořisťujících jiné státy, ale hájí
právo, zbavit se člověka, jehož k r i tika ohrožuje stát.
Vilma Iggersová

Heinz Rieder:

Wenzel.
Ein unwürdiger König
(Paul Zsolnay Verlag 1970, 304 str.)
J e prostopravda, že po mnoho staletí byly české dějiny spřaženy s n ě meckými; zvláštního tvaru nabylo
to spojení, když od r. 1346 do 1439, a
zase od r. 1555 s malými přestávkami až do 1866, byl český král zároveň hlavou Německa. Tu j e pak přirozené, že dotyčné vladaře a období
jejich vlády, j e možno líčit jednak
s německé, jednak s české strany.
Při tom j e důležité, aby jedni historikové druhé sledovali; vždyť tu ani
onu stránku takové vlády nelze c h á pat bez pochopení všech souvislostí.
Nová práce rakouského autora tedy
zajímá české čtenáře přes to nebo
proto, že jedná přednostně o vývoji
německých záležitostí za Václava I V .
Takový čtenář se ale brzy přesvědčí, že se autor sice chvályhodně snažil o nestrannost (zná i české knih y a to rozličně zaměřené), ale sledoval svůj materiál celkem povrchně. Nevyvaroval se tedy různých poklesků a proti jeho formulacím lze
mít spoustu námitek. Jakožto přehled o Václavově politické činnosti,
může kniha mít pro českého čtenáře
cenu; ale nemalé množství nových
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poznatků, které bádání těchto desítiletí poskytlo pro různé úseky Václavovy činnosti a pro poznání jeho
osoby, zasloužilo by si i v němčině
podrobnějšího, důkladnějšího děje-

pisného zpracování. Nemůžeme také
smlčet, že životopis bez podobizny,
když j e přece podobizen mnoho, pokládáme za nakladatelovu nehoráznost.
Karel Schwarzenberg

Vlast - to jest nám dnes práce a láska nečíslných vyhynulých pokolení a
rodů, abychom ji, o cosi rozmnoženou, odevzdali svým potomkům,
proto, abychom ji, o cosi rozmnoženou, odevzdali sivým potomkům.

Devatenácté století bylo analytické. Rozložilo všechny bohy, každý m y t hus, všechno transcendentno. A co zbylo, byl člověk jako nejvyšší hodnota
vesmíru a nejmocnější duchovní potence a energie. Vyloupnuv se z rozlehlého přediva náboženských vztahů, člověk se osamostatnil a konstituoval
jako jádro vesmíru. Zůstalo pak jediné náboženství, a to náboženství lidskosti. Byla pak jediná etika - ta, kterou diktuje lidská bytost ve společnosti zakotvená, tedy etika bez jakékoli metafysické autority. Zůstala j e diná filosofie, jež se 'snažila proniknout záhadu lidství - a jediná poesie, jež
se snaží postihnout a zmnožit visi lidství.
Dvacáté století pokračovalo v procesu rozkladném. Rozložilo to, co z b y lo - lidskou individualitu.
F. Gótz, Tvář století, 1930

Kdo pohlíží na životní hodnoty pod zorným úhlem věčnosti, věří bezpodmínečně ve vítězství pravdy na této zemi. Pravdu lze snad na chvíli podvést a zastřít, lze ji obejit a znásilnit, ale nakonec vytane najevo a najde
si čas svého uplatnění.
Proto skoro všichni národové uložili do svých prostinkých projevů pohádek a písní pravdu jako základnu své mravnosti, a proto z pravdy vyšli
všichni jejich opravdoví vůdci a ukazovatelé správných cest.
Albert Pražák, O národ, 1946
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